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تمھید

 

فجر عصر الفشل

منذ زمن سحیق، وفیما كانت الشمس تسطع فوق سھول أثیوبیا وودیان نھرھا العظیم، كانت
ھناك قردة فتیّة تعانق أغصان شجرة. ال یمكننا معرفة بماذا كانت تفكر في ذلك الوقت، وال معرفة
ماذا كانت تفعل بالضبط في ذلك الیوم، إال أنھا كانت تبحث غالبًا عن شيء تأكلھ، أو عن ذكر
تصاحبھ. ولربما كانت تفكر في القفز إلى الشجرة المقابلة لھا لمعرفة إذا ما كانت مسكنًا أفضل لھا
من الشجرة األولى. لكنھا لم تكن تعرف طبعًا بأن أحداث ھذا الیوم بالذات ستجعل منھا أشھر فرد
في جنسھا على اإلطالق. حتى لو كنّا قادرین على إخبارھا بذلك، فإن مفھوم الشھرة ال یعني لھا أي
شيء. كما أنھا لم تكن تعلم أنھا تعیش في أثیوبیا، ألن ھذه األحداث جرت قبل تسمیة المكان بھذا
االسم بمالیین السنین، قبل أن یقوم إنسان ذكّي للغایة برسم خطوط على الخارطة ومنح تلك األشكال

التي رسمھا أسماًء نتناحر من أجلھا.

كانت ھذه القردة - وعشیرتھا - مختلفة عن بقیة القردة المعاصرة لھا بشكل طفیف، إذ إن
الساقین والفخذین كانت غیر عادیة، مما منحھا طریقة مختلفة في المشي. كانت ھذه القردة تتخذ
أولى خطواتھا للنزول من األشجار والمشي بشكل مستقیم لعبور سھوب السافانا، إنھ التحّول األولي،
التغییر المبدئي الذي أدى لوجودك، ووجودي مع الزمن، لوجود كل إنسان آخر على ھذا الكوكب مع
مرور الوقت. لم تكن ھذه القردة على درایة بأنھا كانت تعیش قاب قوسین أو أدنى من لحظة بدء

أكثر القصص استثنائیة على مّر التاریخ، قصة فجر الرحلة البشریة العظمى.

ثم سقطت عن الشجرة وماتت.
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استخرَجْت مجموعة من القردة المختلفة بقایا عظامھا المتحجرة بعد مرور ثالثة مالیین
ومائتي عام تقریبًا، مع العلم أن بعًضا من أفراد تلك المجموعة المختلفة حازت بالفعل على درجة
دكتوراه في مختلف المجاالت. وألنھم كانوا یجرون تلك الحفریات في حقبة الستینیات من القرن
الماضي، فقد كانوا یحفرون ویستمعون في الوقت ذاتھ ألغنیة رائجة غنّتھا فرقة مشھورة من مدینة

لیفربول في ذلك الوقت، فقد قرروا تسمیتھا لوسي!

كانت لوسي ھذه نوًعا جدیدًا، صنفًا جدیدًا یضاف لسلسلة الرئیسیات، وھي الشاھد الوحید
على النوع الذي ندعوه الیوم باألسترالوبیثكس أفارینسیس، واعتُبِرت من تلك اللحظة الحلقة المفقودة
بین البشر والقردة. استوقف اكتشاف بقایا لوسي العالم أجمع، وأصبح اسمھا اسًما مألوفًا للجمیع،
وطار ھیكلھا لیطوف الوالیات المتحدة لسنوات الحقة، وباتت فیما بعد نجمة متحف التاریخ الطبیعي

في أدیس أبابا.

رغم كل ھذا، فإن السبب الوحید الذي یجعلھا شھیرة إلى ھذه الدرجة، السبب الوحید الذي
أدى لمعرفتنا بوجود لوسي قبل مالیین السنین، ھو أنھا فشلت بشكل أو بآخر. وإذا ما نظرنا
لسیرورة األحداث على مر الزمن لوجدنا أن فشلھا ھذا ھو نموذج واضح لما سوف یتعاقب حدوثھ

مع الوقت؛ ابتداء من تلك اللحظة، وحتى یومنا ھذا.

لقد وضعت كتابي ھذا ألحكي فیھ عن البشر وقدرتھم العجیبة على تخریب كل شيء، عن
كل لحظة امتألنا بھا فخًرا لكوننا بشًرا، أمام عمل فني ال یُضاھى أو إنجاز علمي تفوقنا بھ على

أنفسنا، بینما الحسرة والیأس یمآلن قلوبنا ألجل كل تلك الحروب والتلوث الذي ال یضاھیھ شيء.

ال بد أنك تأملت یوًما حال العالم - بغض النظر عن آرائك الشخصیة أو انتماءاتك السیاسیة -
وفكرت: اللعنة، ماذا فعلنا؟

أكتب الیوم ألساھم بتقدیم بعض من الراحة.. ال تقلق، ألننا ما فتئنا نفعل األمر عینھ منذ
األزل، وما زلنا ھنا.

وفیما أكتب الیوم، ینتظر العالم في غضون أسابیع عقد اجتماع قمة بین دونالد ترمب وكیم
جونغ أون للفصل في القضیة النوویة، والتي قد تُعقد وقد ال تُعقد، وقد تسیر على ما یرام أو ال إذا ما
انعقدت، ویؤسفني أن أكتب ھنا أنني مضطر لالنتھاء من الكتابة قبل تبیان ما سیحدث، قبل معرفة
ما إذا كنا سنموت بسبب حرب نوویة قریبة أم ال، ولھذا سأكمل الكتابة معتبًرا أنك إذا ما قرأت ھذا

الكتاب فإننا قد نجونا بأعجوبة لما بعد شھر حزیران المقبل.
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تتناول العدید من المؤلفات اإلنجازات البشریة األروع، والقادة العظماء والمخترعین
العباقرة والروح البشریة التي ال تقھر. كما توجد العدید من الكتب التي تتحدث عن األخطاء التي
ارتكبناھا فرادى وجماعات، عن أخطاء ارتكبتھا مجتمعات بأسرھا، لكني لم أجد كتابًا یتحدث عن

الكیفیة الكارثیة والعمیقة التي تدبرنا بھا أمرنا للقیام بكل تلك األخطاء مرة تلو األخرى.

وفي واحدة من سخریات القدر التي یبدو أن الكون یستمتع بھا حقًا ھو أن األسباب ذاتھا التي
تدفعنا للفشل والتخریب على نطاق واسع ھي عین األشیاء التي تفرقنا عن بقیة الكائنات،
كالحیوانات، وتمكننا من تحقیق العظمة. یرى البشر النماذج في العالم من حولھم، ویمكننا إیصال ما
نرى - نقلھ - للبشر اآلخرین، كما نملك المخیلة التي تسمح لنا بتخیل المستقبل الذي لم یقع بعد..
فیھمس الواحد منا لنفسھ أو لآلخرین: ماذا لو أجریت تغییًرا على ھذا أو ذاك، قد یحصل ھذا أو ذاك

في تلك الحالة، وسیكون العالم مكانًا أفضل عندھا.

المشكلة الوحیدة ھنا ھي أننا لسنا على كفاءة عالیة لتغییر أي شيء. سیبدو أي تقییم نجریھ
لألداء البشري السابق على كل تلك األصعدة أشبھ بتقریر سنوي مریع عن أحد الموظفین، كتبھ
شخص یكرھھ حقًا. نحن نتخیل وجود نموذج مألوف بالنسبة لنا حیث ال وجود ألثر لتلك النماذج،
كما أن مھارات التواصل لدینا ناقصة، وسجّل اإلدراك لدینا فقیر لدرجة مخجلة، إدراك أننا إذا ما
غیّرنا ھذا، فإن ھذا سیقود لشيء آخر مختلف، وحینھا سیحصل ما ھو أسوأ، ویعدھا سنقف عاجزین

مستغیثین.. كیف یمكننا الحدّ من ھذا األمر وإیقافھ.

مھما بلغنا ومھما تغلبنا على تحدیات ومصاعب، فإن الكوارث قریبة منا أكثر مما نتخیّل.
وعلى سبیل المثال التاریخي: تخیّل معي أنك سیغرید العظیم - بطل من أبطال القرن التاسع - تعدو
بك فرسك باتجاه منزلك فرًحا بانتصارك على عدّوك مایل برایت ذي النّاب، تندفع مسرًعا باتجاه
منزلك حامًال رأس غریمك المقطوع بسیفك، یتدلى ذلك الرأس من سرجك شاھدًا على ما حققتھ. ثم
تخیّل معي أنك سیغرید العظیم نفسھ بعد أیام قلیلة من ذلك الیوم، لكنك مستلٍق على فراش الموت ألن
ناب عدّوك مایل برایت البارز من فّكھ كان یخدش فخذك بال انقطاع طوال طریق الرحلة، مما أدى

إلصابتك بالتھاب ال نجاة منھ.

ھذا صحیح، إن سیغرید العظیم ممیز عن جمیع األبطال عبر التاریخ ألنھ مات على ید عدٍو
قطع رأسھ بیده قبل ساعات من موتھ. مما یعلمنا دروًسا ھامة للغایة عن الغطرسة، وأھمیة اختیار
أعدائنا، إذ ال بد أن تختار عدًوا یعتني بأسنانھ جیدًا. سنتحدث كثیًرا عن الغطرسة وتبعاتھا، بینما

سیصاب المعجبون بمعاییر القدر عبر التاریخ بخیبة أمل كبرى.
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یجدر بي ھنا أن أذكر لكم بأن سیغرید العظیم ومایل برایت ذا الناب كانا یتقاتالن فقط ألن
سیغرید تحدى مایل برایت لخوض معركة قوامھا أربعون رجل لكل جانب، فوافقھ غریمھ. لكن
سیغرید حضر میدان المعركة برفقة ثمانین رجًال. وفي ھذه الحالة، ال بد لي من التنویھ ألھمیة
الدرس ھنا.. أھمیة أال یكون المرء حقیًرا. ومن الالفت أیًضا أن ھذه النقطة ستتكرر كثیًرا على مر

ھذه الصفحات.

إن سیغرید ھو أحد أولئك التعساء الذین یذكرھم التاریخ إلخفاقاتھم ال النتصاراتھم. سنرتحل
خالل الفصول العشرة المقبلة عبر التاریخ البشري األشبھ بفھرس الفشل.

تبدأ قصة التطور البشري بقدرتنا على التفكیر واإلبداع، وھذا ما یفرق البشر عن
الحیوانات، لكنھ نفس السبب الذي یقودنا للمصائب التي صنعناھا بأنفسنا.

سنلقي الضوء في الفصل األول على طریقة تفكیر أسالفنا المختلفة عنّا، ثم سنرى كیف
ینتھي األمر بنا ضحایا ألفكارنا الخاصة حینما نحاول تفسیر العالم بطریقتنا أو بمقدار ما نرى من

ھذا العالم، كیف یخذلنا ذكاؤنا ویقودنا مباشرة نحو ھاویة القرارات الخاطئة التي نتخذھا.

في الفصل الثاني نعود إلى مھد الحضارة البشریة التي بدأت بالزراعة، لحظة البدایة التي
استھللناھا بإعادة تشكیل العالم من حولنا، لنكتشف الفوضى التي نزرعھا أینما حللنا، تماًما حین ال
نسأل أنفسنا قبل البدء بتنفیذ الخطط - على سبیل المثال -: ما ھو أسوأ حال یمكن توقعھ إذا ما غیّرنا

مسار ھذا النھر؟

سننظر بعد ذلك في محاوالتنا الحثیثة لترویض الطبیعة والتحكم بھا في الفصل الثالث. حیث
سنتطّرق فیھ إلى العدید من األمثلة، ومن ضمنھا حماس الرئیس ماو المدفوع بأفكار شیكسبیریة
خیالیة الذي قاده في النھایة للتسبب بكوارث متالحقة ألنھ استھان بذكاء الطیور الفطري بكل بساطة.

تبیّن للبشر مع تطور المجتمعات المبكرة وتشعبھا وازدیاد تعقیدھا أنھم یحتاجون شخًصا ما
التخاذ القرارات، ولھذا سننظر في الفصل الرابع في أسوأ الشخصیات التي وصلت لتلك المراكز
المھمة دون انتخابات. أما في الفصل الخامس فسننظر في أمر الدیمقراطیة، وفي ما لو كانت أفضل

حاًال من األنظمة األخرى.

مع أننا تدبرنا أمرنا إلعادة تشكیل العالم من حولنا، إال أننا لم ندرك مدى بلھنا وغبائنا إال
حین سافرنا حول العالم، حین بدأت الحضارات المختلفة بلقاء بعضھا والتعرف على اآلخر، حین

https://jadidpdf.com



ارتكبنا الفظاعات بحق أنفسنا وبحق اآلخرین ألننا فھمنا كل شيء على نحو خاطئ.

سنستعرض في الفصل السادس تاریخنا الطویل الحافل باالنخراط في حروب بال جدوى،
وسننظر في أغبى األحداث التي حصلت نتیجة لذلك، بما فیھ المعركة التي خسرھا أحد الجیوش مع
أن جیش األعداء لم یصل إلى ساحة المعركة أصًال، على سبیل المثال. باإلضافة لكیفیة فشل أحد أھم
مخططات المعارك وأكثرھا حبكة في تاریخ الحروب ألن القائد لم یأخذ مسألة اختالف المناطق

الزمنیة في الحسبان قبل شن ھجومھ. لقد نسي وجود الفوارق الزمنیة.. ھكذا بكل بساطة.

أما في الفصل السابع فسنمضي إلى المجھول مع أبطال عصر االكتشافات والفتوحات، لكننا
سنكتشف اآلن مدى فظاعة االستعمار.

وسنتلقّى في الفصل التاسع دروًسا مھمة عن كیفیة التواصل مع الثقافات األخرى - والجدیدة
بالضرورة - برویّة. حیث سنلقي نظرة على أسوأ قرار سیاسي تم اتخاذه في التاریخ من قِبَِل شاه

خوارزم، حینما قرر إضرام النار في ِلحى السفراء الدبلوماسیین.

قادتنا الفتوحات العلمیة والتكنولوجیة في السنوات األخیرة إلى عصر ال سابق لھ في
مجاالت االختراع والتحّوالت السریعة وابتكار طرق مستحدثة إلفساد األمور من حولنا. وھذا ما
سنرّكز علیھ في الفصل التاسع، حیث سنرى أن العلم ال یقودنا بالضرورة لألفضل على الدوام، وال
یفّسر لنا األشیاء بشكل صحیح دوًما، كاألشعة الغامضة التي ال یراھا سوى الفرنسیین. كما سنذكر

في الفصل عینھ الرجل الذي اقترف أسوأ خطأین في القرن العشرین وأكثرھما كارثیة.

التغییر یحصل اآلن بشكل سریع للغایة، مما یجعل العالم الحدیث مكانًا مربًكا لسكانھ، ولھذا
سنتحدث في الفصل العاشر عن تواتر فشلنا في توقع أسوأ ما یمكن حدوثھ حین اتخاذ القرارات.

وسنتوقع في الفصل األخیر بشكل منھجي ما سیبدو علیھ الحمق البشري في القرون المقبلة،
آخذین بعین االعتبار ما قد یترتب على قراراتنا من أحداث، كالمكوث أسرى في سجن فضائي

سنصنعھ بأنفسنا من الخردة التي نرمیھا كل یوم في فنائنا الخلفي.

ھذا كتاب عن التاریخ، عن األخطاء التاریخیة، ولھذا یجدر لنا الحدیث أیًضا عن أننا غالبًا
ما نفھم التاریخ بشكل خاطئ للغایة.

والمشكلة مع التاریخ، ھي أنھ زلق للغایة، إذ لم یتكبد أحد عناء تأریخ غالب ما جرى عبره،
والعدید من األشخاص الذین دّونوه، دّونوه بشكل مترع بالمغالطات، أو أن بعضھم كانوا مصابین
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بالجنون، وبعضھم اآلخر قام بحشوه باألكاذیب، كما كان ھناك من بینھم من تمتع بالعنصریة أو
التطرف (وربما كان خلیًطا من االثنین معًا). لقد سمعنا عن سیغرد العظیم ألن قصتھ ظھرت في
مستندین مختلفین، ولكن كیف لنا تحدید مدى دقة أحد المصدرین؟ كیف لنا التأكد من حدوث ھذه
الواقعة، ومن أنھا لم تكن مجرد طرفة حربیة دمویة إلى حدّ التطّرف، إلى درجة أننا لسنا قادرین

الیوم على فھمھا؟

ال یمكننا التأكد. ال یمكن ذلك رغم العمل الجبار الذي قام بھ كل المؤرخین وعلماء اآلثار
والخبراء في عشرات الحقول األخرى. األحداث التي نعتبرھا مؤكدة الحدوث قلیلة جدًا مقارنة بعدد
األحداث التي ال یمكن تأكیدھا. وعدد األحداث التي نجھل وقوعھا یفوق عدد األحداث التي نعرفھا

بأشواط بعیدة، وال یمكننا أن نكون واثقین بكل األحوال من أي شيء.

ما أحاول قولھ اآلن ھو أن ھذا الكتاب ن ینجح دون ضرب أمثلة عن الفشل، ولھذا سأذكر
مع كل دلیل أسوقھ مدى تأكدنا منھ كبّحاثة تاریخین، ما ھي النقاط المؤكدة وما ھي النقاط التي
یدعمھا بأفضل األحوال تخمین علمي على سبیل المثال. وعلى صعید آخر، فقد حاولت أن أتفادى
القصص التي تبدو أقرب للخیال منھا للحقیقة، كالحكایات الملفقة والقصص البالغیة التاریخیة التي

یبدو لكل باحث كیف تطورت مع الزمن بوضوح لتزداد خیاًال وبالغة، متأمًال أني لم أخطأ التقدیر.

مما یقودنا رجوًعا إلى لوسي التي وقعت عن الشجرة قبل ثالثة مالیین ومائتي عام.. كیف
لنا أن نعرف أنھا وقعت عن الشجرة؟ لقد نشر باحثون أمریكیون باالشتراك مع باحثین إثیوبیون عام
2016 ورقة بحث علمیة في مجلة Nature الدوریة العلمیة األشھر حول العالم تتضمن تحلیلھم
لصور ھیكل لوسي الشعاعیة بأحدث التقنیات، حیث تمكنوا من رسم خرائط رقمیة ثالثیة األبعاد

إلعادة بناء ھیكلھا العظمي.

اكتشف العلماء أن الكسور الموجودة في ھیكلھا ھي الكسور التي تحدث لألجسام الحیّة، وأن
كسورھا لم تشَف أبدًا، مما یعني أنھا كانت على قید الحیاة حین تعّرضت لتلك الكسور، وأنھا ماتت
بعد فترة وجیزة من ذلك. وقد استشاروا عددًا كبیًرا من األخصائیین في الجراحة العظمیة وتقویم
العظام، والذین أجمعوا على رأي واحد، وھو أن ھذه الكسور ھي كسور تحدث حین السقوط من
المرتفعات، كما أن الكسر الموجود في یدھا یدل أنھا حاولت تفادي السقوط على كامل جسدھا
باالستناد على ذراعھا لحظة االرتطام باألرض. وقد علموا أیًضا من الدراسات الجیولوجیة أن
المنطقة التي عاشت فیھا لوسي كانت أرًضا منبسطة ملیئة باألشجار، وأن جدوًال كان یمر بجانبھا،
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دون احتمال لوجود أي ھضبة أو مرتفع یمكن السقوط عنھ. مما یقودنا الستنتاج وحید، وھو أن
لوسي وقعت عن شجرة.

إنھ بحث علمي استثنائي، واحد من األبحاث العلمیة التي أثنى علیھا العدید من الباحثین في
نفس المجال، لكن المشكلة الوحیدة ھي أن بعض الباحثین اآلخرین لم یقتنعوا بھذا االستنتاج، ومن
ضمنھم دونالد جونسون، الباحث الذي اكتشف ھیكل لوسي. حیث علّقوا بھذا الخصوص: ال..
عظامھا مكسورة ألن ھذا ما یجري للعظام حین تُدفَُن لثالثة مالیین عام ونیّف، وقد صغت ھنا

تعلیقھم بكلماتي الخاصة بالطبع.

ھل وقعت لوسي من الشجرة حقًا؟ ربما، غالب الظن. ھذا ھو قصدي من تألیف ھذا الكتاب،
إذ أننا نمتلك في حالة لوسي مقدرة كبیرة على االستدالل العلمي، لدینا الكثیر مما یساعدنا على ذلك،

إال أننا قد نكون على خطأ.

قد یكون الواحد منّا في طلیعة مجال عملھ، متقدًما على الجمیع في مھنتھ.. قد ینشر دراسة
تھز أركان أحد فروع العلوم في إحدى أھم الدوریات العلمیة، مثیًرا لعجب علماء اآلثار والفیزیاء
والطب والحساب وعلم األحیاء والطب الجنائي باكتشافاتھ، فاتًحا لنا نافذة على الماضي لنشھد واقعة
حدثت قبل مالیین السنین، إال أنك لن تعدم وجود شخص یرفض كالمك من أساسھ وینسفھ بسخریتھ.

في اللحظة التي یظن المرء أنھ قد رتّب كل أوراقھ، وأن كل شيء یوافق ھواه، یھاجمھ شبح
لعنة اإلخفاق األزلي الذي ال یشبع من دماء ضحایاه.

تذكر سیغرد العظیم.
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 1
ما سبب حماقة التفكیر؟

 

بدأ البشر في إفساد كل شيء قبل سبعة آالف عام.

حدث ھذا حین بدأ أسالفنا في الھجرة خارج أفریقیا وانتشروا في أصقاع األرض بدًءا بآسیا
ثم أوروبا بعد فترة من ذلك. والسبب الذي جعل ھذا مدعاة حزن للناس ھو أن الذین خرجوا من
أفریقیا، وتحدیدًا الـ Homo sapiens - لم یكونوا الجنس البشري الوحید الموجود على األرض في
ذلك الوقت، بل على العكس من ذلك. وال یمكن ألحد معرفة عدد تلك األجناس التي كانت تستوطن
األرض حینھا، بل یمكننا التكھن فقط. كما أن األدلة التي تثبت انتماء الرفات واللقى البشریة أو بقایا
الدنا إلى أحد األجناس، أو األجناس الفرعیة أو حتى اللقى التي تحتوي على مجرد انحراف ضئیل
عن شكل وتكوین جنس بشري بعینھ ھي أدلة خادعة للغایة. لكن كیفما ُصنِّفت ھذه اللقى، فإننا
أكیدون من وجود جنس آخر غیر أسالفنا في ذلك الوقت، والذین نطلق علیھم اسم إنسان نیاندرتال،
كما أننا متأكدون من أنھم سبقوا أسالفنا في الخروج من أفریقیا بمائة ألف عام على األقل،

واستعمروا أوروبا ومناطق واسعة من آسیا. وال بد من أنھم حّصلوا مقداًرا ال بأس بھ من التقدم.

من سوء حّظھم أنھم - مع األجناس األخرى المجھولة بالنسبة لنا - اختفوا عن وجھ البسیطة
بعد خروج أسالفنا بعدة آالف قلیلة من السنین، وھي ما یشبھ زمنیًا رفّة العین نسبة لمفاھیم التطور
الزمنیة. وفي صورة مبكرة للمشھد الذي راح یتكرر باطراد مع الزمن والتاریخ البشري.. ما أن
نصل إلى مكان جدید ما حتى نبدأ في إنشاء أحیائنا - مستعمراتنا. وخالل آالف قلیلة من السنین بعد
ذلك، یختفي إنسان نیاندرتال رویدًا رویدًا من السجل األحفوري، تارًكا خلفھ جینات نادرة قلیلة ما
زالت تطارد شریطنا الوراثي كلعنة. ومن الواضح للجمیع أن الجنسین تزاوجا إلى حد ما، حیث
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یمكن لكل فرد یعود أصلھ إلى أوروبا أو آسیا أن یجد في شریطھ الوراثي نسبة تتراوح من واحد إلى
أربعة في المائة من المورثات النیاندرتالیة األصل.

ما یزال سبب بقائنا ھنا وركوب أبناء عمومتنا قطار االنقراض السریع لغًزا مثیًرا للجدل.
وفي الحقیقة، فإن العدید من تفاسیر حدوث ذلك تظھر في ھذا الكتاب. ربما محونا أثر النیاندرتال
عن طریق الفیروسات التي اصطحبناھا معنا حین ھاجرنا، فیروسات لم یتمكنوا من مقاومتھا، ألن
شطًرا كبیًرا ال یمكن إنكاره من تاریخ البشر ھو في الحقیقة تاریخ الفیروسات التي التقطناھا في
أسفارنا ورحالتنا ثم نقلناھا إلى اآلخرین. وربما حالفنا الحظ في امتالكنا قدرة على التأقلم مع تقلبات
الطقس. إال أن كل األدلة تشیر إلى أن البشر اآلخرین كانوا یعیشون في منظومات اجتماعیة كبرى،
وأنھم تواصلوا مع بعضھم وتبادلوا السلع في حركة تجاریة امتدت لمسافات شاسعة بعیدة عن
موطنھم األصلي، مما یعني أنھم كانوا یمتلكون الموارد الكافیة والمؤن الالزمة للصمود في ظل أي

ضربة عاتیة من ضروب الطقس.

وربما قتلناھم.. ھكذا بكل بساطة. ھذا ما قمنا بھ مؤخًرا مع الشعوب التي اكتشفناھا في
العصور الحدیثة.

ال یوجد تفسیر مقبول للجمیع، ال وجود الحتمال مقبول یقبل بھ الجمیع ألن األمور ال تسیر
بھذه الطریقة. لكن التفاسیر جمیعًا تشترك في نقطة وحیدة، أال وھي عقولنا والطریقة التي نستعملھا
فیھا. ال أقصد أنا كنّا أذكیاء بینما كانوا أغبیاء، لیس األمر بھذه البساطة، ألن النیاندرتال لم یكونوا
أغبیاء حسب تعریفنا للغباء في عصرنا الحدیث، بل كانوا یمتلكون أدمغة كبیرة بحجم أدمغتنا
الحالیة، كما كانوا یصنعون األدوات ورّوضوا النار وأبدعوا في األعمال الفنیة وصناعة
المجوھرات في أوروبا قبل أن یقوم خلفھم - نحن، الھوموسابینز (Homo-Sapians) - بذلك
بعشرات آالف السنین، بتحدیث كل شيء. لكن الحسنات الممكنة التي تمتعنا بھا زیادة على أبناء
عمومتنا النیاندرتالیین متصلة بشكل مباشر بطریقتنا في التفكیر، سواء كان ذلك على عالقة بقدرتنا
على التكیف، أو أدواتنا المتطورة والبنى االجتماعیة المعقدة التي تؤسس لمجتمعاتنا، أو الطریق

التي نتواصل بھا داخل وخارج المجموعات البشریة.

ھناك شيء خاص في الطریقة التي نعتقد أننا ممیزون بھا.. أعني، من الواضح أننا لطالما
ظننا أننا متمیزون عن اآلخرین. وھذا األمر جليٌّ في االسم الذي أطلقناه على جنسنا البشري:
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Homo sapiens، فھي مفردة التینیة تعني حرفیًا: الرجل الحكیم. ولنتوخى الصراحة ھنا.. لم تكن
الحكمة یوًما میّزة جماعیة یمكن لنا تعریف جنسنا بھا.

أعترُف أن الدماغ البشري آلة عظیمة بحق إنصافًا لذواتنا، فھذه األدمغة قادرة على مالحظة
النماذج المتكررة في البیئة المحیطة بنا والبحث عن تفاسیر تستند إلى التحصیل العلمي لفھم كیفیة
حدوث األشیاء. یمكننا أیًضا بھذه األدمغة تصمیم نماذج ذھنیة معقدة تحتوي على أثر مما یمكن لنا
أن نراه بأعیننا. ثم نبني على ذلك األساس إنجازات یمكن لنا وصفھا بالقفزة الذھنیة، یمكن لنا تصّور
تغییرات عالمیة قد تُحّسن من وضعنا. ثم ننقل ھذه التصورات إلى أفراد آخرین لیتمكنوا من إجراء
تحسینات قد تفوق ما فكرنا بھ في البدایة، محّولین المعرفة واالختراع إلى جھد جماعي ننقلھ إلى
األجیال الجدیدة أفضل كل مرة. ویمكن لنا بھذه العقول بعد ذلك أن نقنع اآلخرین لیعملوا بشكل
جماعي لتحقیق خطة لم توجد في البدایة سوى في عقل شخص واحد، لتحقیق فتوحات علمیة أو غیر
علمیة ال یمكن لشخص فرد أن ینجزھا وحده، ثم نكرر ھذا بمئات الطرق األخرى، مجددًا ومجددًا
لتتحول اختراعاتنا المجنونة إلى أمور تقلیدیة مع الوقت، ینتج عنھا اختراعات أخرى مع الزمن

لینتھي بھا األمر فیما بعد ألن تكون بمجملھا ما نطلق علیھ الیوم اسم الحضارة.

تلخصت الخطوة األولى في مالحظة تدحرج األشیاء الدائریة الشكل بسھولة أكبر على
المنحدرات من األشیاء المتفاوتة في األشكال، أما الخطوة الثانیة، فكانت التفكیر في استعمال أداة
حادّة لمنح الشيء شكًال دائریًا تاًما لیتدحرج بشكل أفضل. والخطوة الثالثة ھي عرض ما صنعتھ
یداك لصدیقك، حیث یتفقان على تركیب أربعة من ھذا الشيء الدائري الشكل معًا تحت مسطح
خشبي لصنع عربة. ثم نصل للخطوة الرابعة، حیث نبني أسطوًال من المركبات االحتفالیة لیرى
الناس بأعینھم ویفھموا مدى عظمة حكمك الرشید وسطوتك التي ال ترحم. وأخیًرا نصل إلى الخطوة
الخامسة واألخیرة في ھذا المسلسل، حیث نقود واحدة من ھذه المركبات على أحد الطرق السریعة
ونستمع في األثناء إلى موسیقى الروك الكالسیكیة ونشیر بأصابعنا بحركات بذیئة لسائق الشاحنة

المجاورة لنا على الطریق.

إنھا طریقة كرتونیة غیر صحیحة على اإلطالق لوصف اختراع العجلة، والحقیقة المثیرة
للعجب ھي أن العجلة اختُرعت بشكل متأخر إلى حد بعید نسبة للمقیاس الزمني لتطور الحضارات،
ألن الحضارات المبكرة كانت قائمة على قدم وساق قبل اختراع العجلة بآالف السنین. والحقیقة
أیًضا أن العجلة األولى التي تم اكتشافھا في بالد ما بین النھرین والتي تعود إلى 5500 عام، لم
تستخدم لعملیات النقل، بل كانت تستخدم لتدویر آلة صناعة الفخار. ویبدو لنا أن مئات أخرى من
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األعوام مرت قبل أن تلمع في ذھن أحدھم فكرة قلب عجلة صناعة الفخار على جنبھا الستخدامھا
في النقل، مما سیؤدي في النھایة لمجيء شخص مثل جیرمي كالركسون مقدّم برنامج السیارات
الذي طبقت شھرتھ اآلفاق. وأعتذر في ھذا السیاق من أي شخص شعر باإلھانة من طریقة عرضي

لموضوع العجلة.. فأنا لم أستخدمھ ھنا إال لغایة ضرب المثل ال أكثر.

ومع أن الدماغ البشري مبھور استثنائي، إال أنھ غریب إلى حدّ بعید، ومعّرض القتراف
أخطاء ال تغتفر في مواقف جسیمة للغایة. فنحن نتخذ قرارات فظیعة باستمرار، ونصدّق أموًرا
سخیفة، ونتجاھل أدلة ماثلة أمام أعیننا، كما نرسم خطًطا ال معنى لھا بأي شكل من األشكال. عقولنا
قادرة على تصّور وخلق المقطوعات الموسیقیة العظیمة، على رسم مدن بكاملھا في مخیلتنا، على
رسم خطوط نظریة النسبیة العامة، لكنھا غیر قادرة كما یبدو على تقریر أي نوع من رقائق البطاطا

المقرمشة یناسبنا أكثر لھذا المساء.

كیف مكنتنا قدرتنا االستثنائیة والنادرة على التفكیر من تشكیل العالم على ھوانا بطرق
عجیبة، وقادتنا في الوقت ذاتھ من اتخاذ أسوأ الخیارات رغم وضوح عدم مالءمتھا؟ بكلمات أخرى:
كیف أمكننا إرسال رجل إلى القمر وإرسال رسائل نصیّة غیر الئقة إلى شریك حیاتنا السابق؟ یعود

كل شيء في أصلھ إلى الطریقة التي تطورت بھا أدمغتنا.

التطور ھو عملیة غیر ذكیة، بل غبیة إلى حدّ بعید، فكل ما یھم عملیة التطور ھذه ھو
مقدرتك على النجاة من آالف األخطار المحتملة التي تنتظرك خلف كل أجمة وكل منعطف إلى أن
تتمكن من نقل جیناتك إلى الجیل التالي عبر التكاثر قبل أن تقضي الطبیعة علیك. وإذا ما قمت بذلك،
فھذا یعني أنك أتممت مھمتك بنجاح، إما إن لم تقم بذلك فھذا یعني أن الحظ لم یحالفك. ھذا یعني أن
عملیة التطور تسیر بال ھدى، غیر ذات بصیرة. إذا ما كنت تمتلك سمة ما فھذا یعني أن الطبیعة
ستختار بقاءھا، سواء ظھرت على قسمات وجھ أحفادك البعیدین أم ال، وستظھر بشكل غریب ألنھا
لن تنتمي في المستقبل للسمات المعتادة. كما أن أحدًا لن یقدّر بعد النظر في ھذا األمر إذا ما قلت:
"ھذه السمة في وجھي تعیقني الیوم عن أداء بعض المھام، لكنھا ستفید أحفادي بعد ملیون عام من
الیوم". ال قیمة لھذا، ألن التطور ال یجني ثماره عبر التخطیط للمستقبل، بل عبر إلقاء أعداد ھائلة
من المنظومات الحیّة المختلفة والجائعة والتواقة للتكاثر إلى حد الجنون في عالم خطیر قاٍس بال

رحمة، وانتظار النتیجة.. من یفوز في لعبة البقاء.

https://jadidpdf.com



ھذا یعني أن دماغنا لیس نتیجة لعملیة بدیعة التصمیم إلنتاج أعظم آلة تفكیر ممكنة، بل
مجرد سلسلة لدماغ سلف لنا كان أكثر قدرة على إیجاد الطعام بنسبة 2 بالمئة من أقرانھ، أو أفضل بـ

3 بالمئة منھم في التحذیر من الخطر حین صاح مرة: انتبھوا.. ھناك أسد قادم الفتراسنا.

ھذه القدرات الدماغیة التي نسمیھا تقنیًا: القدرة على االستدالل، مھمة للغایة للعبة البقاء
والتفاعل مع اآلخرین والتعلم من التجارب الن المرء ال یستطیع اختراع كل شيء من العدم كلما
كان بحاجة الستخدام شيء ما. لو كنا بحاجة لتفسیر كل شيء من الصفر وبناء كل شيء من الصفر
كل یوم لما توّصلنا ألي شيء كجنس بشري. من األسھل للدماغ البشري أن ال یصاب بالدھشة
لطلوع الشمس من الشرق كل یوم بعد مراقبتھا لعدة أیام وھي تشرق على ھذا النحو، وعلى المثل
من ذلك، إذا ما أخبرك صدیقك بأن ھذا التوت البري البنفسجي في الغابة القریبة أصابھ بمرض

شدید كاد یودي بحیاتھ، فمن األفضل لك أن تصدقھ وتستفید من خبرتھ بدًال من تجربة ذلك بنفسك.

ولكن.. ھنا تبدأ المشكالت من جدید.. إذ أن دماغنا الذكي، ُمتخذًا لطرقھ المختصرة السابق
ذكرھا، سیرتكب األخطاء ویسلك أحیانًا الدروب الخاطئة. وفي عالم یحتوي على قضایا أخطر بكثیر
من مسألة التوت البري السام، یمكن للدماغ أن یخطئ كثیًرا، وكي أكون مباشًرا وصریًحا، ال بد من

مواجھة الحقیقة، وھي أن الدماغ البشري یتصرف بغباء في معظم الوقت.

أوًال، قدرتھ على مالحظة وجود النماذج المتشابھة والمتكررة. المشكلة ھي أن الدماغ یبحث
على الدوام عن النماذج إلى درجة أنھ یراھا في كل مكان، حتى في األماكن الخالیة منھا، وھذا لیس
أمًرا خطیًرا حین یرسم لنا الدماغ األنظمة والنماذج ما بین النجوم في لیلة مقمرة، لكنھ خطیر حین

یقرر الدماغ أن أغلب الجرائم تُرتكب على أیدي مجموعة مختلفة من البشر، ھذه مشكلة عویصة.

لدینا مجموعة كبیرة من العبارات التي یمكن لھا وصف ھذا السلوك الدماغي الباحث عن
وجود عالقة وترابط بین األحداث أو أي شيء آخر، عن وجود نموذج لألشیاء، إذ یمكن لنا تسمیتھ
"الرابط الوھمي"، أو "الوھم الجمعي". لقد اعتقد العدید من الناس في لندن خالل الحرب العالمیة
الثانیة أن الصواریخ األلمانیة V1 وV2 التي كانت تقنیة جدیدة مرعبة بالنسبة لھم تنھمر علیھم بعد
توجیھھا إلیھم بشكل متعمد، مما دفع أھل لندن للبحث عن أماكن آمنة خارج مركز المدینة، واللجوء
إلى ما ظنّوا أنھا مناطق سكنیة ھادئة یقطنھا الجواسیس األلمان. وقد لفت ذلك انتباه الحكومة
البریطانیة بسبب عدد الناس الھائل الذین انتقلوا بالفعل مما دفع الحكومة لتعیین خبیر في اإلحصاء

للتأكد من صحة االعتقادات الشعبیة.
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وإلى ماذا توّصل الخبیر اإلحصائي؟ توصل إلى أن كل أفكار الناس كانت ولیدة العتقاداتھم
الشخصیة، لدماغھم في بحثھ عن الروابط والعالقات الوھمیة، حتى في األماكن التي یستحیل وجود
تلك الروابط فیھا. ألن األلمان لم یسبقوا غیرھم في التوصل لتقنیة عسكریة تتیح لھم التحكم في مكان
انفجار الصواریخ، ولم تكن تلك المناطق السكنیة الوادعة مرتعًا للجواسیس األلمان، كما أن
الصواریخ سقطت في كل مكان من المدینة ولم تستثِن شیئًا منھا، وأن الناس ربطوا بین األفكار

واألوھام ألن ھذا ما ارتأتھ عقولھم.

یمكن ألعتى العباقرة أن یقع فریسة لمثل ھذه األوھام. وعلى سبیل المثال، كثیًرا ما نسمع من
العاملین في المجال الطبّي أن اللیالي المقمرة تشھد وفود العدید من الحاالت إلى غرف اإلسعاف،
بجروح غریبة الشكل وسلوك ممسوس، والمشكلة الوحیدة ھنا ھي أن الدراسات اھتّمت للموضوع
ودارت حولھ بالفعل ثم اكتشف الخبراء أن األمر غیر صحیح برمتھ، وأن ال عالقة بین أطوار القمر
ومدى ازدحام غرف اإلسعاف في المستشفیات بأي حال. ومع كل ھذا، یوجد العدید من األطباء

المحترفین من ذوي الخبرة، الذین یقسمون لك بین الحین واآلخر بأن األمر صحیح.

لماذا؟ لم یأِت إیمانھم بھذا من العدم. ألن فكرة القمر البدر الذي یقود الناس إلى الجنون تعود
إلى قرون طویلة، وھي لغویًا مصدر كلمة "Lunacy" التي تعني الجنون، وھي السبب في ظھور
أسطورة الرجل الذئب في اللیالي المقمرة. كما أنھا قد تكون على عالقة بالربط بین أطوار القمر
ودورة المرأة الطمثیة. أعتقد أن ھذه االفتراضات صحیحة إلى حدّ ما، أعتقد أن القمر كان یؤثر
بشكل أكبر بكثیر على حیاة الناس قبل اختراع اإلنارة الصناعیة، وعلى سبیل الخصوص تلك اإلنارة
الدائمة لیًال في الشوارع. تفترض إحدى النظریات أن المشردین الذین كانوا یفترشون األرض في
الشوارع لیًال، كانوا یتعرضون لنور القمر وخصوًصا في اللیالي التي یكون فیھا القر بدًرا كامًال،
مما یمنعھم من النوم، وأن ھذا الحرمان من النوم كان یفاقم أي اضطراب ذھني یعانون منھ. وألني
من عشاق البیرة، فسأقترح نظریة بدیلة، أعتقد أنھم كانوا یسرفون في تناول المشروبات الكحولیة
في تلك األمسیات ألنھم كانوا یعرفون بأنھم لن یضلّوا طریقھم إلى البیت بسبب نور البدر، مما یزیل
عوامل القلق من احتمال الضیاع لیًال، أو القلق من التعرض للسطو، أو التعثر بسبب السكر والظلمة

والموت في بركة وحل.

ھذه الفكرة موجودة في ثقافتنا منذ وقت طویل للغایة. ما أن یذكر أحد الموضوع حتى یبدأ
الفرد في تذكر األمسیات التي اختبر فیھا مثل تلك الظروف وینسى تماًما األمسیات األخرى التي
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حصل فیھا نفس األمر دون أن یكون القمر بدًرا. أي أن الدماغ اختلق نموذًجا فكریًا من العدم، دون
أن یكون للوعي أي عالقة بذلك.

یعود ھذا مرة أخرى للطرق التي یستخدمھا الدماغ للتفكیر. وأھم طریقتین یستخدمھما
دماغنا ھما: االستدالل األولي، واالستدالل البسیط، وكالھما ال یفیان بالغرض.

االستدالل األولي ھو حین یتخذ المرء قراًرا حیال أمر ما - وخصوًصا حین یتخذ قراره دون
معلومات كافیة حول الموضوع - متأثًرا بأول معلومة وصلتھ حول األمر. تخیل أن یطلب منك
تقدیر سعر شيء ما، ال تملك أدنى فكرة عنھ، لتتمكن من اإلدالء برأي جید، مثل أن تُعرض علیك
صورة لمنزل ما دون أي معلومة أخرى، فتتفحص مدى رفاھیتھ من الخارج وتدلي برقم ما. لكن
تخمینك ھذا قد یحید كثیًرا عن الحقیقة إذا ما ُطلب منك تقدیر سعر للمنزل بعد منحك فكرة عن الحد
األدنى لسعره. كأن یسألك أحدھم: ھل تظن أن سعر المنزل في الصورة أكثر أم أقل من 400 ألف
جنیھ إسترلیني؟ أھم نقطة یجب علینا االنتباه لھا ھي أن السؤال لم یقدم لنا أي معلومة مفیدة، فھو لم
یخبرنا مثًال عن أسعار المنازل المجاورة، لكن الناس الذین طرحنا علیھم ھذا السؤال مع رفع الرقم
إلى 600 ألف جنیھ إسترلیني قدروا سعر المنزل بما یزید بمبالغ طائلة عن الناس الذین طرحنا
علیھم السؤال مع تخفیض الرقم إلى مائتي ألف جنیھ. أي أن السؤال یؤثر على اإلجابة مع أنھ ال یقدم
أي معلومة على اإلطالق، ألنھ قادك بشكل أو بآخر إلى استدالل أولي، ومنحك فكرة عن رقم،

اعتبره ذھنك نقطة بدایة لبناء االفتراض علیھا وترتّب ما یلي ذلك على ذاك االفتراض.

یقوم البشر بذلك إلى حد كبیر وحتى درجة السخف، ألن المعلومة التي نستخدمھا لالستدالل
قد تكون عدیمة الفائدة مثل أي رقم عشوائي نراه في الشارع، لكن الذھن البشري یتمسك بھ ویتخذ
القرارات بناء علیھ، وھذا مثیر للقلق حقًا. ضرب لنا دانییل كانمان في كتابھ "التفكیر السریع
والتفكیر البطيء" مثاًال عن تجربة أجریت عام 2006 على مجموعة من كبار القضاة األلمان
المشھود لھم بالخبرة. حیث ُعرضت علیھم تفاصیل جلسات لمحاكمة امرأة اتھمت بالسطو على
المتاجر، ثم ُطلب منھم رمي نرد مزیف ال یمكن الحصول منھ سوى على العددین 3 و9 (دون أن
ینتبھوا لذلك بالطبع). ثم ُسئلوا إذا ما كان یجب الحكم على المرأة بالسجن أكثر أم أقل من الرقم

الناتج من رمي النرد، قبل أن یُطلب منھم تقدیر حكم مناسب لھا حسب القانون.

حكم علیھا القضاة الذین حصلوا على الرقم 9 بفترة سجن أطول بكثیر من القضاة الذین
حصلوا على الرقم 3. أي أن النرد زاد ثالثة أشھر من السجن للمرأة. وھذا لیس أمًرا مریًحا.
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أما االستدالل البسیط، فھو اتخاذ القرارات بناًء على أول معلومة تخطر في البال دون
التطرق للمعلومات المتاحة أو دراستھا بعمق، ھذا یعني أننا ننحاز عموًما آلخر المستجدات، أو أكثر

األحداث تأثیًرا، وأن جمیع ما یمر علینا من أحداث أخرى تتالشى ویطویھا النسیان.

لھذا، على سبیل المثال، تدفعنا أخبار الجرائم الیومیة لالعتقاد بأن مستویات الجریمة أعلى
مما ھي علیھ في الواقع، أو أنھا ترتفع مع مرور الوقت، بینما ال تنال إحصائیات االستقرار
وانخفاض معدالت الجریمة اھتمامنا وال نلقي لھا باًال ألنھا مجرد أرقام مملة. إنھ ذات السبب الذي
یدفع البعض للخوف من ركوب الطائرات، ألنھم مصابون برھاب الموت في حادث تحطم طائرة،
لكنھم ال یھابون ركوب السیارات وقیادتھا مع العلم أن احتمال موتھم في حادث سیارة أكبر بكثیر
من احتمال موتھم على متن طائرة، ألن حوادث السیارات أكثر شیوًعا بأضعاف مضاعفة. لھذا
أیًضا یمكن لحادث إرھابي أن یطلق شرارة الرعب بین المواطنین والسیاسیین على حد سواء، فیما
ال یلقي أحد باًال إلمكانیة الموت بسبب حوادث عادیة. لقد لقي عدد كبیر من مواطني الوالیات
المتحدة حتفھم بسبب آالت جّز العشب ما بین عامي 2007 و2017، لكن الحكومة لم تعلن الحرب

على آالت جّز العشب حتى اآلن، مع أن األمر غیر مستبعد مع حكومة بھذه العقلیة.

یمكن لطریقتي االستدالل ھاتین أن تساعدانا بشدة حین تعمالن معًا لدى اتخاذ قرارات
سریعة في أوقات األزمات، أو في اتخاذ القرارات الیومیة غیر المؤثرة. لكنھما ستتحوالن إلى
كابوس حینما تضطرنا األمور للتفكر بعمق التخاذ قرار حاسم في حیاتنا. یحاول الذھن اللجوء
لطریقتھ المعتادة في اللجوء إلى آخر ما سمع من أخبار، أو اللجوء إلى أول ما یتبادر إلیھ من أخبار،

أي آخر ما تم تخزینھ بمعنى أدق.

یمكنني القول إن ھذا ھو السبب الحقیقي الذي یجعلنا غیر أكفاء في اتخاذ قرارات خطیرة في
حیاتنا، أو ما یدفعنا الختیار أسوأ التكھنات والتوقعات، مما یقودنا غالبًا إلى الكوارث. لدینا في ذھننا
نظامان منفصالن للحكم على األمور. أحدھما سریع وغریزي، واآلخر بطيء ومیال للتعمق قبل
اتخاذ أي خطوة. تنشأ المشكالت حین تتصارع ھاتان المنظومتان. یھمس الصوت األول الحكیم
والمتزن: لقد حللت كل الدالئل وأعتقد أن الخیار األول ھو األسوأ، بینما یصرخ الصوت اآلخر

مضطربًا: نعم، ولكن الخیار الثاني یبدو مرعبًا للغایة.

ھذا یحدث مع الجمیع، لكننا أعقل من الوقوع فریسة لھذین الصوتین، ألیس كذلك؟ غالبًا ما
نتجاھل الصوت الغریزي ونستمع للصوت المتزن وننظر بموضوعیة إلى موقفنا.. ألیس كذلك؟

لسوء الحظ، عقولنا ال تنحاز إلى صوت المنطق كثیًرا.
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لقد خّمنت قبل بدئي في تألیف ھذا الكتاب أن نزعتنا لالنحیاز آلرائنا العتقادنا أنھا صحیحة
على الدوام ھي مشكلتنا الكبرى، وقد أثبتت لي أبحاثي ھذا. أذھاننا تكره اكتشاف خطئھا، إن میلنا
ھذا ھو تلك العادة الكریھة التي تدفع الذھن للتمسك بأي دلیل مھما كان بسیًطا إلثبات وجھة نظرنا
وتجھل أكوام األدلة األخرى التي تثبت خطأنا. ھذا یفسر میلنا للرغبة في الحصول على المعلومات
من الجھات التي توافق ھوانا على الصعید السیاسي مثًال. لھذا مثًال ال یمكن لنا إجراء مناظرة مع
من یؤمنون بنظریة المؤامرة، ألننا نتجاھل كل األدلة التي تنصف وجھة نظرھم وال نأخذھا بعین

االعتبار، أي أنھا غیر موجودة بالنسبة لنا.

من نواحٍ عدة، یمكننا النظر إلى ھذه النزعة على أنھا أمر إیجابي، فالعالم معقد جدًا، إنھ
مكان تسوده الفوضى، وال یمكننا الكشف عن مكنوناتھ عبر استعراض ملف PowerPoint مزّود
بنقاط سریعة مختصرة عن الحیاة. یمكنني القول بأن نمذجة العالم المعاصر ومنحھ وصفًا من أي
نوع یعني تجاھل الكثیر من المعلومات والتركیز على قلیل منھا فقط، ال یمكنني تشبیھ ھذه الحال إال

بالخوض في مستنقع موحل ألننا ال نعیر اھتمامنا سوى للمعلومات التي تناسبنا ونتجاھل األخرى.

ثم یزداد األمر سوًءا، ألن عقولنا تقاوم أدلة خطئھا كلما كان الخطأ أكبر. قد یظن المرء أن
الناس یتراجعون عن قراراتھم ما أن تلوح دالئل اإلخفاق في األفق، وقد تبدو لھم تلك الدالئل في
مراحل مبكرة، لكنھم ال یفعلون ذلك. ھناك أمر معروف في علم النفس اسمھ: المیل لدعم االختیار.
وھو یعني أننا نتمسك بإیماننا بأننا اخترنا الخیار األفضل حال اتخاذنا لھ، حتى أننا نستعید ذكریاتنا
حول الموضوع واألسباب التي دفعتنا التخاذ تلك القرارات في محاولة منّا لدعم أنفسنا، لدعم رأینا
بأننا اتخذنا القرار الصحیح. إن أبسط مثال على ھذا ھو البؤس الذي یصیبنا بعد شرائنا حذاًء جلدیًا،
بینما نؤكد للجمیع أن انتعالھ یمنحنا شعوًرا بالقوة. أما في ما یخص القرارات الكبرى فھو ما یدفع
الوزراء للتصریح بأن المفاوضات تسیر على خیر ما یرام وأن األمر في تقدم مطرد حتى حین
یكون فشل تلك المفاوضات واضًحا كشمس الظھیرة. لقد اتخذوا ذلك القرار، ال بد أن یكون القرار

الصحیح.. ألننا اتخذناه.

ھناك أدلة تشیر أیًضا إلى أن مصارحة الناس بأنھم اتخذوا قرارات خاطئة في بعض
الحاالت یقودھم للتمسك برأیھم أكثر، حتى لو برھنت لھم خطأھم بكل ھدوء. یتمسك الناس بأخطائھم
أكثر حینما یواَجھون بخصومھم، لھذا یعتبر أغلب الناس أن مناقضة أقربائھم حول المواضیع
العنصریة علنًا على وسائل التواصل االجتماعي مغامرة ال تُحمد عقباھا، تماًما كخوض موضوع
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شائك في الصحافة واإلعالم، لن ینتج عن تلك المغامرة سوى غضب جمیع المراقبین من صاحب
تلك التصریحات المناقضة لھم.

ال یعني ھذا أن الناس غیر قادرین على اتخاذ قرارات منطقیة وحكیمة ترتكز على دراسة
ودرایة وتعمق، بل إنھم قادرون على ذلك بكل تأكید. ھذا ما دفعك لقراءة ھذا الكتاب. أھنئك، فأنت
شخص قادر على اتخاذ قرارات منطقیة، وكل ما في األمر ھو أن أذھاننا تضع الكثیر من العقبات

في الطریق ألنھا تعتبر أنھا بھذه الطریقة تساعد في المحافظة على سالمتنا.

وبالطبع، إذا لم نكن قادرین على اتخاذ قرارات صحیحة خاصة بنا، فاألمر یزداد سوًءا حین
نشارك اآلخرین في صنع القرار. اإلنسان كائن اجتماعي ال یحب أن یكون الشخص المختلف في
جماعتھ، لھذا نخالف حدسنا المصیب غالبًا رغبة منّا في االنضواء تحت لواء المجموعة والبقاء

ضمنھا، لنكون مقبولین من قِبَل اآلخرین.

لھذا نتبع نمط التفكیر الجماعي، ألن الشخص المختلف عن اآلخرین غالبًا ما یُقصى خارج
المجموعة أو یتم إسكاتھ، إذ ال یجرؤ أحد عموًما على النطق بتساؤل حول األفكار التي تسیطر على
عقل الجماعة. لھذا تماًما تغرق المجتمعات بأكملھا في وحل أفكارھا، ألن إعجاب اآلخرین بفكرة ما
یزید من رغبتنا في التماھي معھم واتباعھم، لكي نكون جزًءا من الحشد. إذا سألنا طفًال في الرابعة
من عمره: "ماذا ستفعل إذا ما رمى جمیع األطفال في صفّك بأنفسھم في الماء؟" فإنھ سیجیب على

األرجح: "سأفعل مثلھم".

في النھایة، إنھا الحقیقة التي تدفعنا لالعتقاد بأننا عظماء، لكننا لسنا كذلك بكل صراحة.
یمكن لنا أن نعتبر ھذه الفكرة غروًرا أو جنون العظمة.. فقد أثبت لنا الباحثون أننا نبالغ في تقدیر
قدراتنا. إذا سألنا مجموعة طالب عن توقعاتھم لالمتحان النھائي، فسیجیبون جمیعًا بأنھم سیحققون
نتائج جیدة جدًا، ولن یجرؤ أحد على توقع نجاحھ بدرجة المعدل أو أقل منھ، كما لن یجرؤ أحد على
التصریح بأنھ سینال أرفع الدرجات. بل یجیبون جمیعًا ضمن دائرة الحل األوسط، كمن ال یجرؤ

على طلب أغلى األطباق ثمنًا في المطعم وال أرخصھا.

ھناك إشكال إدراكي معروف یطلق علیھ علماء النفس اسم: تأثیر داننیغ كروغر، وھي
اإلشكالیة التي یمكننا القول بأنھا الراعي الرسمي لكتابي ھذا، مع العلم بأن اسمھا یبدو أشبھ باسم
فرقة موسیقى روك من سبعینیات القرن الماضي. تحدث عنھا عالم النفس دیفید داننیغ أوًال وكروغر
ثانیًا في ورقة بحثھما: "كیف یقود جھل اإلنسان وعدم إدراكھ إلى تقدیر مبالغ بھ لذاتھ". یقدم لنا ھذا
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البحث العلمي دلیًال على ما الحظناه خالل سني حیاتنا وتجاربنا. فالذین یتقنون أمًرا ما یكونون أناًسا
متواضعین بینما یبالغ غیر الخبراء في تقدیر أنفسھم. إن اإلنسان ال یعرف مدى قلة خبرتھ في
موضوع ما لیواجھ قلة الخبرة تلك، ولھذا یعمینا الجھل، یدفعنا للثقة العمیاء بأنفسنا ویضعنا دوًما في

موقف المتفائل المتحمس حینما نكون على وشك ارتكاب أشنع األخطاء وأسوأ االختیارات.

تتراكم كل تلك المشاكل اإلدراكیة فوق بعضھا لتشكل المجتمع، الذي یدفعنا الرتكاب نفس
المشكالت مرة تلو األخرى.

إن الرغبة لفھم العالم وتمییز النماذج المتكررة یعنیان أننا ننفق الكثیر من الوقت في محاولة
إلقناع أنفسنا أن العالم یدور بطریقة معینة بینما تكون الحقیقة بعیدة كل البعد عن تصوراتنا. ھذا
ینطبق على كل شيء، بدًءا من أتفھ االعتبارات الشخصیة وصوًال إلى أعظم النظریات العلمیة. إنھا
تفسر وقوعنا فریسة للدعایة المزیفة واألخبار الكاذبة. لكن األھم، ھو حین یتمكن شخص ما من
إقناع أعداد كبیرة من الناس بأن نظریتھم المقبولة على نطاق واسع حول أمر ما ھي نظریة صحیحة
تنطبق على الواقع، مما أنتج لنا، على مر التاریخ البشري، جمیع األیدیولوجیات واألدیان وكل

األفكار الكبرى.

یخطئ البشر كثیًرا في تقییم المخاطر والتخطیط للمستقبل، ویعود ذلك جزئیًا إلى أن قدرتھم
على توقع ما ستؤول إلیھ األمور شبھ معدومة، إذ ال یمكن ألحد فعلیًا التنبؤ بسیر منظومات معقدة
كالطقس وأسواق األوراق المالیة أو حتى مصائر المجتمعات البشریة. لكنھ یعود بشكل فعلي
لتجاھلنا ألي معلومة تدل على شيء یناقض توقعاتنا وخططنا التي تعجبنا وتستھوینا، ونرفض
االستماع ألي شخص یشیر الحتمالیة الخطأ في كالمنا أو خططنا، وغالبًا ما نفعل ھذا ألن

مخططاتنا تتناسب أكثر مع معتقداتنا الراسخة.

إن أقوى دوافعنا لھذا النھج من التفكیر حسب األمنیات ھو الجشع بالطبع. ألن احتمال تحقیق
ثروات سریعة ھو أمر مضمون لجعل الناس یفقدون كل معانیھم، حیث اتضح أننا سیئون للغایة في
إجراء تحلیل التكلفة - الفائدة عندما یكون إغراء المنفعة قویًا للغایة. ال یقتصر األمر على عبور
البشر للمحیطات وتسلق الجبال من أجل الحلم بالثروة، والذي غالبًا ما یكون مجرد حلم یقظة آخر،
بل أن البشر یستبعدون جانبًا أي فكرة عن األخالق أو االستقامة خالل محاولتھم لتحقیق ما یرومون.

كما یساھم الجشع واألنانیة في تخلیق مصائب أخرى، فھي أخطاء جماعیة تدمر كل ما بناه
اإلنسان، ألننا نرغب في الحصول على الفضل والمكاسب ألنفسنا. تُسّمى ھذه األخطاء في العلوم
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االجتماعیة بأسماء مثل «الفّخ االجتماعي» أو «مأساة العموم»، والتي تعني أساًسا قیام مجموعة من
األشخاص بشكل منفصل بأفعال جیدة على المدى القصیر. ولكن األمر ینقلب لعكسھ عندما یقوم بھ
الناس سویًا بشكل جماعي على المدى الطویل. غالبًا ما یعني ذلك تدمیر مورد مشترك ألننا نستغلھ
كثیًرا: على سبیل المثال؛ الصید الجائر في مناطق محدّدة بحیث ال تملك األسماك وقتًا لتجدد عددھا.
ھناك أیًضا مفھوم ذو صلة في علم االقتصاد یُعرف باسم «المظھر الخارجي السلبي» - وھو تعامل
مالي یستفید منھ كال الطرفین، ولكن الكلفة الحقیقیة تُدفُع في مكان آخر، من قبل شخص لم یكن حتى
جزًءا من الصفقة. والتلوث البیئي الذي نعاني منھ اآلن ھو خیر دلیل على ھذا. إذا اشترى أحد شیئًا
من المصنع مباشرة، فھو والمصنع مستفیدان في آن، لكن الخاسر ھو كل شخص یعیش على طول

النھر الذي یلقي فیھ ھذا المصنع بنفایاتھ.

لھذه المجموعة من األخطاء صلة كبیرة بلعنة البشریة - في النظم جمیعھا - من الرأسمالیة
إلى التعاونیات، ومن القضایا التي قد تكون كبیرة مثل تغیر المناخ، أو صغیرة مثل تقسیم الفاتورة
في مطعم. نحن نعلم أنھ من الجید للجمیع التقلیل من أھمیة المبلغ الذي یدینون بھ، لكننا ال نرید أن
نكون الخاسرین بأي حال من األحوال. لھذا نتجاھل مشكالت اآلخرین ونقول «لیست مشكلتي یا

رفیق».

ویُعدّ التحامل من بین أخطائنا األكثر شیوًعا، إنھ میلنا إلى تقسیم العالم إلى «نحن» و«ھم»
وتصدیق أسوأ شيء ممكن عن «ھم». ھذا ھو المكان الذي تتجمع فیھ جمیع تحیزاتنا المعرفیة،
فنحن نقسم العالم وفقًا ألنماط قد ال تكون موجودة، ونصدر أحكاًما مبكرة استنادًا إلى أول ما یتبادر
إلى الذھن، ونختار األدلة التي تدعم معتقداتنا، ونحاول جاھدین االنسجام مع المجموعات ونؤمن

بثقة بتفوقنا دون أي سبب وجیھ.

ھذا موجود في الكتاب بأكثر من طریقة: فھو تاریخ اإلخفاقات البشریة، تاریخ من إخفاقات
الرجال؛ وفي كثیر من األحیان، الرجال البیض. ھذا ألنھم كانوا غالبًا الوحیدین الذین أتیحت لھم
الفرصة للفشل. مع أنھ لیس من الجید عموًما أن تركز كتب التاریخ بشكل حصري تقریبًا على أفعال
الرجال البیض القدامى، ولكن بالنظر إلى موضوعنا، فأعتقد أنھ من المحتمل أن یكون طرًحا عادًال.

وأخیًرا، فإن رغبتنا في االنضمام للحشود تعني أننا سنقع فریسة سھلة لكل البدع وضروب
الجنون والھوس بجمیع أنواعھ؛ ھواجس قصیرة وجذابة تسیطر على المجتمع وترمي بالعقالنیة من
النافذة. ضروب الجنون ھذه تأخذ أشكاال مختلفة كثیرة، قد تكون بدنیة، كحّمى الرقص التي لم یجد
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لھا المؤرخون والعلماء أي تفسیر معقول، وھي حّمى مسعورة أصابت جماعات كبیرة من الناس
خالل القرون الوسطى وكانت تدفعھم للرقص بال توقف حتى الموت في بعض األحیان.

وقد یكون الھوس مالیًا، حیث تتحد رغبتنا في الحصول على المال مع حرصنا على أن
نكون جزًءا من جمھورنا وأن نصدق أي خطة للثراء السریع. فقد أثارت االستثمارات في بحر
الجنوب في لندن في عام 1720 قدًرا كبیًرا من االھتمام، حین تمكنت مجموعة من التجار من بیع
أسھم شركة ما دون أن یعرف أحد أي شيء عن تلك الشركة. نحصل بھذه الطریقة على الفقاعات
المالیة؛ حینما تتجاوز القیمة المعلنة لشيء ما قیمتھ الفعلیة. إذ یبدأ الناس في االستثمار في ھذا
الشيء لیس ألنھم یعتقدون بالضرورة أن لھ قیمة مادیة كبرى، وھكذا یفقد الكثیر من الناس الكثیر

من المال، وأحیانًا ینھار االقتصاد بأكملھ.

والھوس اآلخر المعروف ھو حاالت الذعر الجماعي، التي تستند غالبًا إلى شائعات تثیر
مخاوفنا. وقد جرى ھذا في مرحلة ما من التاریخ في كل ثقافة تقریبًا في جمیع أنحاء العالم (ما یقدر
بنحو 50000 شخص ماتوا في جمیع أنحاء أوروبا خالل موجات الرعب من الساحرات التي

استمرت من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر).

ھذه لیست سوى بعض األخطاء التي تتكرر على مدار تاریخ الحضارة اإلنسانیة. لكن،
بالطبع، قبل أن نبدأ بارتكابھا، كان علینا أن نبتكر الحضارة أوًال.
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یا لھا من بیئة رائعة

 

استھل سكان الھالل الخصیب التاریخ المعروف عنھم قبل ثالثة عشر ألف عام بالقیام
بشؤون حیاتھم بطریقة مختلفة، كان لدیھم ما یمكننا وصفھ بأسلوب الحیاة المختلف عن كل ما نعرفھ
اآلن، وما أقصده بعید كل البعد عن ما نقصده حین نصف طریقة حیاة أحدھم اآلن بنفس العبارة
«أسلوب حیاة مختلف»، ألننا نقصد بھذه العبارة في عصرنا ھذا الحدیث ضمنیًا اآلن عن كمیة
الكربوھیدرات التي نتناولھا وممارسة مزید من النشاطات البدنیة، مع أني سأبحث في أمر الحمیات
الغذائیة التي كانت سائدة في ذلك الزمن. أما اآلن فأنا أتحدث عن أسلوب حیاتھم المختلف الذي

ابتدعوه، لقد كانوا أول من فكر باألمن الغذائي، وأول من زرع المحاصیل.

ل نھوض الزراعة تناول الغداء فقط؛ بل سیؤدي إلى قلب المجتمع وتغییر العالم لن یُسّھِ
الطبیعي من حولنا. قبل الزراعة، كانت المجموعات البشریة معتادة على التنقل مع المواسم لتجد ما
تحتاجھ من الطعام. وما أن بزغ عصر الزراعة حتى بدا الناس في االستقرار لرعایة ما ینمو أمامھم
من محاصیل، من أرز وقمح. ھكذا بدأت أولى القرى والمستعمرات في الظھور، ثم تطورت لتصبح

بلدات ثم مدنًا صغیرة، كما یتصور كل شيء آخر.

بزغ عصر الزراعة بشكل مستقل في أماكن مختلفة خالل فترة قصیرة ال تزید على بضعة
آالف من السنوات على عرض القارات الخمس، في الھالل الخصیب أوًال والذي یعرف أیًضا ببالد
ما بین النھرین، ثم في الھند والصین وأمریكا الوسطى أخیًرا. مع العلم أن إحدى النظریات تقول إن
اختراع الزراعة لم یكن قفزة البشریة األھم على مر العصور، وأنھا في الحقیقة إحدى أسوأ أخطائنا

التاریخیة على اإلطالق.
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ولمن ال علم لدیھم حول ھذه النقطة.. یمثل بزوغ عصر الزراعة بزوغ عصر «تقسیم
الثروات بشكل غیر عادل» حیث بدأت النخب بالظھور، وھي المجموعات التي كانت تمتلك أشیاء
أكثر بكثیر من اآلخرین مما دعاھم إللقاء األوامر على اآلخرین، وقد یكون أیًضا فجر عصر
الحروب كما نعرفھا، ألن لكل قریة مخاوفھا من احتمال ھجوم القرى األخرى علیھا. كما سببت
الزراعة أمراًضا جدیدة للبشر لم تكن معروفة لدیھم، ألنھم بدأوا في التجمع بأعداد كبیرة مما سبب
ظھور األوبئة. كما أن لدینا ما یكفي من األدلة التاریخیة لنؤكد أن البشر الذین كانوا یعیشون في
مجتمعات غیر زراعیة كانوا یأكلون أكثر من اآلخرین، ویعملون أقل وأنھم كانوا یتمتعون بصحة

أفضل.

وإذا عدنا إلى أساس الموضوع لوجدنا أن الكثیر مما تعانیھ مجتمعاتنا المعاصرة یعود في
األصل إلى قیام أحدھم قبل آالف السنین بزرع بعض البذار وانتظارھا لتنمو، وقد استمرت الزراعة
منذ ذلك الحین ألنھا صعّدت العملیة الداروینیة، ولیس ألنھا جعلت حیاة الناس أسھل من ذي قبل. فقد
أدى امتھانھا إلى إمكانیات جدیدة في حیاة الناس، إذ تمكنوا من إنجاب مزید من األطفال ألن
الزراعة تعني أنھم قادرون على إطعامھم بدل تجویعھم، ألن الزراعة تطعم عددًا أكبر من الناس
الذین كان الصید یطعمھم، وألنھا تعني االستقرار بدل التنقل المتواصل، كما أنھا تعني أن الفرد قادر
على االستمرار في إنجاب األطفال بدل انتظار كل واحد منھم لیكبر حتى یتمكن من إنجاب آخر.
كذلك سمحت لكل فرد بوضع یده على مزید من المساحات للزراعة، والقضاء في النھایة على جمیع
من ال یمتھنونھا، ومن ما زالوا یعیشون حیاة التنقل. كما كتب المؤلف جارید دیاموند، مؤید نظریة
«الزراعة كانت خطأ فظیعا»، في مقال نشره عام 1987 في مجلة Discover: "لقد أُجبَِر اإلنسان
على االختیار بین الحدّ من عدد السكان أو محاولة زیادة إنتاج الغذاء، واخترنا الخیار األخیر فانتھى
بنا المطاف مع المجاعة والحرب والطغیان". باختصار، فضلنا الكمیة على الجودة. إنھا فلسفة

بشریة كالسیكیة.

ولكن باإلضافة إلى كل تلك الحجج، وضعتنا الزراعة في الحقیقة على طریق یقود إلى
الكثیر من األخطاء الكارثیة المباشرة والدراماتیكیة. لقد بدأ عصر الزراعة حین بدأنا في تغییر البیئة
من حولنا، وھذه ھي الزراعة في جوھرھا، أخذ النباتات ووضعھا في أماكن ال وجود لھا فیھا،
إعادة تشكیل المشھد، محاولة التخلص من األشیاء التي ال نریدھا حتى نتمكن من الحصول على ما

نرید.

وھا قد اتضح أننا فاشلون في تقدیر ما نحتاجھ لنستمر في الحیاة.
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فالعالم من حولنا مختلف تماًما اآلن عن العالم الذي زرع فیھ أسالفنا البذور ألول مرة منذ
13000 عام. لقد غیرت الزراعة المناظر الطبیعیة واألنواع المزروعة عبر القارات، بینما غیّرت
المدن والصناعة ومیلنا الطبیعي للتخلص من أي نفایات ال نریدھا في التربة والبحر والھواء. فیما
تخذلنا الطبیعة أحیانًا وینقلب علینا أنصار البیئة من جھة أخرى، وأولئك الذین یھذون بال توقف

بعبارة: ال نرید إغضاب الطبیعة األم!

ھذا ما حدث للّسھول الوسطى في الوالیات المتحدة األمریكیة في النصف األول من القرن
العشرین. كما ھو الحال في كثیر من األحیان، بدأ كل شيء یسیر بشكل جید. كانت أمریكا تتوسع
غربًا، وكان الناس یعیشون الحلم األمریكي. حیث شجعت السیاسات الحكومیة الناس على التحرك
غربًا وامتھان الزراعة، مع منح المستوطنین قطعًا مجانیة من األرض عبر السھول الكبرى. ولسوء
الحظ، ومع حلول بدایة القرن، طالب الكثیرون بمعظم األراضي الزراعیة الجیدة، وبصفة أساسیة
المساحات التي تحتوي على إمدادات میاه مناسبة. كان من المفھوم أن الناس أقل حماًسا للتوجھ إلى
األراضي الجافة والمغبرة، فقررت الحكومة مضاعفة مساحة األراضي الجافة المتربة التي سیتم

منحھا لھم. وقال المستوطنون "یبدو األمر وكأنھ صفقة جیدة".

بدا ھذا للناس في ذلك الوقت أعظم فكرة في العالم، وكانت لدیھم مجموعة كبیرة من
األسباب التي جعلتھم یعتقدون أن األمور ستسیر دوًما على ما یُرام. كانت الفكرة تحتوي على الكثیر
من الجاذبیة والرومانسیة والحاجة البراغماتیة األساسیة لبلد متنام بحاجة إلى الغذاء. ولكن كان ھناك
أیًضا بعض العلوم المراوغة للغایة، والتي تقتصر على الدین: النظریة القائلة بأن "المطر یتبع
المحراث"، أن الفعل البسیط المتمثل في زراعة األراضي سوف یستدعي األمطار الغزیرة، مما
سیجعل الصحراء خصبة وخضراء. في ظل ھذه النظریة، كان الشيء الوحید الذي یوقف التوسع
في الزراعة في أمریكا ھو االفتقار إلى اإلرادة، كما حصل في فیلم Kevin Costner الشھیر، لكن

مع محاصیل الحبوب بدًال من األشباح (كما جرى في الفیلم).. إذا قمت بزراعتھا، فستأتي األمطار.

لقد آمنوا بھذا حقًا، وقد بدأ ھطول األمطار بمجرد انتقال المزارعین إلى المنطقة في
منتصف القرن التاسع عشر حینما تم تطویر النظریة، لكنھا كانت ببساطة فترة ممطرةً بشكل غیر

عادي، لكن تلك األمطار، ولسوء الحظ، لم تھطل على الدوام.

ثم اندلعت الحرب العالمیة األولى وبدا للجمیع فجأة أن كل تلك األراضي الزراعیة فكرة
عظیمة: إذ توقف إنتاج الغذاء في أوروبا بسبب الحرب، لكن أمریكا كانت قادرة على البقاء على
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قدمیھا رغم الركود. كانت األسعار مرتفعة، لكن األمطار كانت تھطل باستمرار، فبدأت الحكومة في
تقدیم بعض اإلعانات السخیة للمزارعین لزراعة القمح، كما فعل المزارعون بشكل طبیعي، مما

أدى إلى اتساع المراعي الطبیعیة مع توسع المزارع.

انخفضت أسعار القمح بعد انتھاء الحرب بشكل كبیر. إذا كنت تزرع القمح، ولم تكن تجني
ما یكفي من المال من زراعتھ، فالحل واضح: أنت بحاجة إلى زراعة المزید من القمح. فاستثمر
المزارعون في المحاریث المیكانیكیة الجدیدة، ومّزقوا التربة أكثر. ألن المزید من القمح یعني
انخفاض األسعار، والتي ستعید الحیاة إلى سابق عھدھا لكنھا ستؤدي إلى ما ستؤدي إلیھ... وھلم

جّرا.

ثم، وعلى حین غّرة.. لم تھطل األمطار. جفت التربة واختفت جذور األعشاب التي منعت
التربة السطحیة من االنجراف خالل فترات الجفاف السابقة. فتحولت التربة إلى غبار، والتقطت

الریاح تلك الغبار وحملتھا إلى الغیوم وشكلت بھا عواصف غباریة لم یسبق لھا مثیل.

طمست ھذه العواصف الغباریة التي أطلقوا علیھا اسم (العواصف السوداء) نور الشمس
وخنقت الھواء وقللت من الرؤیة إلى أقدام قلیلة - أصبحت رمًزا للغبار. ھبت تلك الریاح المحملة
بالغبار یومیًا في أسوأ األعوام الالحقة لتلك الحادثة. وحتى عندما تالشت الریاح، فإن السحب
الترابیة ظلّت معلقة في السماء. كان السكان ال یرون الشمس خالل بضعة أیام سوى لمدة ضئیلة.
وكان للعواصف الترابیة مدى مذھل، حیث سافر بعضھا آالف األمیال، وغطى مدنًا مثل واشنطن
العاصمة ونیویورك بضباب كثیف محمل بالغبار، وكسا سفنًا على بعد مئات األمیال قبالة الساحل

الشرقي بطبقة من الغبار الناعم.

استمر الجفاف والعواصف الترابیة حوالي العقد من الزمن وكان لھما آثار مدمرة على
االقتصاد، بینما اضطر عدة مالیین من الناس للنزوح من مناطق سكنھم، ولم یعد بعضھم أبدًا بعد أن
استقروا في الغرب، وعلى األخص في كالیفورنیا. كما أن بعض األجزاء من تلك المساحات لم

تتعاَف حتى اآلن، حتى مع رجوع األمطار إلى سابق عھدھا.

یُعد American Dust Bowl أحد األمثلة األكثر شھرة للعواقب غیر المقصودة للتالعب
ببیئتنا. ولكن من الھندسة الجیولوجیة على نطاق واسع إلى الحبیبات البالستیكیة الصغیرة.. من إزالة

الغابات إلى األنھار التي تقوم بأشیاء ال یجب أن تفعلھا األنھار، فھي لیست الوحیدة.
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عاصفة غباریة في والیة كولورادو خالل العصر الغباري األمریكي 
.American Dust Bowl, 1936 الكبیر

 

لنأخذ بحر آرال كمثال، على الرغم من أنھ سیتعین علیك البحث عنھ بسرعة، ألنھ تالشى
تقریبًا. بحر آرال، على الرغم من االسم البارز الذي یشتمل على كلمة «البحر»، فھو في الواقع لیس
بحًرا. بدًال من ذلك، ھو بحیرة مالحة، على الرغم من أنھا بحیرة كبیرة جدًا، على مساحة تزید على
26000 میل مربع، أو ھي واحدة من أكبر البحیرات في العالم، أو على األقل كانت كذلك. المشكلة،

كما ترى، ھي أن مساحتھا لم تعد 26000 میل مربع.

تبلغ مساحتھا اآلن حوالي 2600 میل مربع، على الرغم من أن مساحتھا تزداد وتنقص مع
الوقت. وما أن تصبح مساحتھا بمساحة إیرلندا حتى تصل إلى عشر حجمھا السابق، أي أنھا فقدت
أكثر من 80 في المائة من المیاه. كما أنھا لم تعد بحیرة ضخمة واحدة. إنھا تتألف اآلن من أربع
بحیرات أصغر بكثیر. «تقریبًا»، ألن إحدى البحیرات ربما اختفت تماًما. أي أن ما تبقى من بحر
آرال قد مات فعلیًا، إنھ بحر شبح ال حیاة لھ تحیط بھ الھیاكل العظمیة المتحللة والمتآكلة للسفن التي

تقطعت بھا السبل منذ وقت طویل، والتي أصبحت اآلن على بعد أمیال من أي میاه.

ھذا ما یدفعنا لطرح السؤال: كیف یمكن لنا أن نفقد بحًرا بكاملھ؟ (حسنًا، بحیرة كبیرة
بأكملھا.) الجواب ببساطة: نقوم بتحویل مجریي النھرین اللذین كانا یتدفقان إلیھ، ألن فكرة المعة
عن زراعة القطن في الصحراء خطرت لنا. ھذا ما فعلتھ السلطات السوفیتیة في الستینیات، ألنھم
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أرادوا مزیدًا من القطن. فقاموا بإعداد مشروع ضخم إلعادة توجیھ المیاه من نھر آمو داریا (التي
تدفقت إلى بحر آرال من أوزبكستان) وسیر داریا (التي وصلت إلى البحر عبر كازاخستان) بحیث
یمكن تحویل السھول الجافة في صحراء كیزیلكوم إلى مناطق زراعیة أحادیة من شأنھا توفیر

احتیاجات االتحاد السوفیتي من القطن.

وكي نتناول قضیتنا بموضوعیة، حققت خطة ري المزارع اإلنمائیة في تركمانستان
وكازاخستان وأوزبكستان نجاًحا جزئیًا - مع األخذ بعین االعتبار بان ھدفھا كان طموًحا للغایة،
باعتبار أن الصحارى جافة للغایة، فقد امتصت رمالھا 75 في المائة من میاه النھر المحولة قبل
بلوغھا المزارع. كما عانوا أیًضا من مشكلة المواد الكیمیائیة المستخدمة لرّي القطن، والتي تسببت
في ارتفاع معدالت وفیات الرضع والعیوب الخلقیة. ولكن في حین كانت المحاصیل نصًرا كبیًرا
بالنسبة لصناعة القطن في آسیا الوسطى، إال أنھا كانت مدمرة بالنسبة إلى بحر آرال والمناطق
المحیطة بھا. إذ لم یخطر في بال أحدھم - أو أنھم لم یھتّموا ببساطة - أنھ عندما نقوم بإیقاف المیاه

المتدفقة إلى بحیرة، فسینتھي بنا األمر مع بحیرة أصغر بكثیر، وبسرعة شدیدة.

بدأ بحر آرال بالتقلص منذ الستینیات، ولكن بوتیرة متسارعة من أواخر الثمانینیات وحتى
یومنا ھذا. كان یستمد خمس میاھھ من میاه األمطار من قبل، وترفده األنھار بالبقیة. لذلك، وبمجرد
قطع میاه األنھار عنھ، راح یتقلص باضطراد. بدأ منسوب المیاه في االنخفاض، وظھرت جزر
وأراض جدیدة؛ ومع حلول مطلع األلفیة، كانت البحیرة قد انقسمت إلى قسمین: قسم شمالي صغیر
وقسم جنوبي أكبر مع جزیرة ضخمة في منتصفھا. لكن المیاه لم تتوقف عن النقصان، فاستمرت
الجزیرة في النمو إلى أن وصل شریط صغیر فقط من المیاه بین النصفین الشرقي والغربي من
البحر الجنوبي. وفي النھایة انفصال أیًضا، وفي صیف عام 2014، كشفت صور األقمار الصناعیة
أن القسم الشرقي قد جف تماًما، ولم یتبق في مكانھ سوى الرمال. ھذه البحیرة الشرقیة اآلن تظھر

وتختفي حسب الطقس والھطوالت.

إن ھذا ألمر سیئ بما فیھ الكفایة، لكن األسوأ، ھو أن جمیع األشیاء التي كانت موجودة في
الماء تبقى رغم اختفائھ. وعلى وجھ الخصوص، یبقى الملح. انحسر بحر آرال، لكن الملح بقي
ھناك، مما جعل المیاه أكثر ملوحة وأقل قدرة على دعم الحیاة. ارتفعت كثافة الملح عشرة أمثالھا،
مما أدى لقتل كل الكائنات الحیة تقریبًا في البحیرات، وتدمیر صناعة الصید المزدھرة التي عمل
فیھا أكثر من 60 ألف شخص. لیس ذلك فحسب، بل تفاقمت نسبة ملوثات الصناعة والزراعة
وأصبحت موادھا أكثر تركیًزا، ثم ترسخت على سطح األرض المكشوفة من األراضي الجدیدة
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الناشئة مع تراجع المیاه. ونظًرا ألن المنطقة صحراویة بالكامل، فقد التقطت الریح أطنانًا وأطنانًا
من الغبار السام والملح من المساحات القاحلة الحدیثة، وألقت بھا في القرى والبلدات المحیطة
بالبحیرات السابقة حیث كان یعیش المالیین، فارتفعت نسبة اإلصابة بأمراض الجھاز التنفسي

والسرطان.

لكن قضیة بحر آرال لم تنتِھ بالضرورة؛ فقد أدت الجھود األخیرة (المكلفة للغایة) لتحویل
بعض المیاه إلیھ إلى تحسن طفیف في البحر الشمالي الصغیر، مع عودة األرصدة السمكیة تدریجیًا،
على الرغم من أن البحر الجنوبي اختفى إلى حد كبیر، لكنھ ال یزال یمثل شھادة على قدرتنا على
التفكیر بأننا قادرون على إجراء تغییرات واسعة النطاق في جغرافیة بیئتنا والظن بأن التبعات لن

تدمرنا.

ومما یثیر العجب، ھو أن ھذه لیست المرة األولى التي یحدث فیھا ذلك ألحد األنھار. لست
متأكدًا مما إذا كان ھناك رقم قیاسي عالمي لـ «أكثر أنواع األنھار التي یتم تحویلھا باستمرار»،
ولكن یجب أن یكون نھر Amu Darya الفائز الوحید في تلك المسابقة. لقرون عدیدة، غیّرت
تدخالت الطبیعة وسلسلة من األنظمة البشریة مسارھا مراًرا وتكراًرا من تدفق ذلك النھر من بحر
آرال إلى بحر قزوین (أو كلیھما في بعض األحیان) والعودة مرة أخرى. في القرن الثاني المیالدي،
كان یُعتقد أنھ تدفق إلى الصحراء، حیث تبخر، قبل أن ینتقل في مرحلة ما إلى بحر آرال. ففي أوائل
القرن الثالث عشر، غیّر تدخل اإلمبراطوریة المنغولیة مساره بشكل جذري، فأرسلوا جزًءا منھ
لیصّب في بحر قزوین، قبل أن یعود إلى بحر آرال في وقت ما قبل القرن السابع عشر. وفي
سبعینیات القرن التاسع عشر، قبل فترة طویلة من ظھور االتحاد السوفیتي، درست اإلمبراطوریة
الروسیة تحویلھ إلى بحر قزوین بجدیة، معتقدین أنھم یھدرون المیاه النھریة العذبة حین یسمحون

لھا بقطع الصحراء لتصب في بحیرة مالحة.

دفعتنا الزراعة في البدایة إلى تغییر البیئة بطرق دراماتیكیة، وغالبًا ما كان لھذا عواقب غیر
متوقعة، ولكنھا لیست دافعنا الوحید اآلن. فقد تفوقت الصناعة على الزراعة وسبقتھا في نواحٍ كثیرة
في كیفیة تدمیر البیئة، باإلضافة لرغبة البشر في صناعة األشیاء ثم التخلص منھا عبر رمیھا في

الطبیعة دون التفكیر في العواقب.

وكمثال على ھذه العواقب أذكر ھنا اندالع النار في نھر كویاھوغا في وقت متأخر من
صباح أحد أیام الصیف الحارة في عام 1969.
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واألنھار، لكي نكون واضحین، ال تفعل ذلك. بالنسبة إلى القراء الذین ال یعرفون ماھیة
األنھار، فھي قنوات مائیة طبیعیة، متوسطة أو كبیرة، وال یعتبر الماء الجاري فیھا مادة قابلة
لالشتعال. وتؤدي األنھار الكثیر من المھام الجبارة، كنقل المیاه من األرض المرتفعة إلى األراضي
المنخفضة، وتوفیر الوقت، وتشكیل بحیرات حتى یتمكن األطفال على األقل من تذكر شيء ما من

دروس الجغرافیا الخاصة بھم. لكن ال یمكن لألنھار على اإلطالق أن تشتعل بالنیران.

وقد فعلھا نھر كویاھوغا رغم ذلك في ذلك العام، مع العلم أنھا لم تكن المرة األولى. في
الواقع، كانت میاه كویاھوغا - الذي یتعثر ببطء عبر شمال والیة أوھایو الصناعیة قبل انقسام مدینة
كلیفالند وانزالقھا إلى بحیرة إیري، والتي وصفھا أحد رؤساء بلدیة كلیفالند في القرن التاسع عشر
بأنھا "مجاري مفتوحة عبر وسط المدینة" وملوثة لدرجة أن النیران اشتعلت فیھا ما ال یقل عن 13
مرة خالل المائة سنة الماضیة. إذ احترقت میاه النھر في أعوام 1868، 1883، 1887، 1912
(حین توفي خمسة رجال في االنفجارات الناتجة عن النیران). وفي أعوام 1922 و1930. وفي عام
1936 كان الحریق مھوًال للغایة إلى درجة أنھ بقي مشتعًال لمدة خمسة أیام، وأكرر وأقول.. ھذا
سلوك غیر تقلیدي بالنسبة لألنھار. ثم اشتعلت النار فیھ مرة أخرى في عام 1941 وعام 1948،
وتبع ذلك الحریق األكثر تدمیًرا في عام 1952، حین اشتعلت بقعة النفط التي یبلغ سمكھا 2 بوصة
على سطحھ، مما أدى إلى اندالع حریق ھائل دّمر الجسر وحوض بناء السفن وتسبب في أضرار

بلغت قیمتھا 1.5 ملیون دوالر.

وبالمقارنة مع حریق عام 1952، كان الحریق عام 1969 من الحوادث الصغیرة نسبیًا،
بسبب االشتعال بمزیج متخثر من النفط، والنفایات الصناعیة والحطام التي امتزجت لتشكیل نوع من
القمامة القابلة لالشتعال العائمة أسفل النھر، لكنھا قدّمت عرًضا مثیًرا لإلعجاب، فقد ارتفعت ألسنة
اللھب حتى خمسة طوابق، ولكنھا أصبحت تحت السیطرة بعد نصف ساعة واحدة. ومن الواضح أن
دائرة إطفاء كلیفالند خبیرة بإطفاء الحرائق في ھذه المنطقة. كما أنھ من الواضح أیًضا أن سكان
المدینة اعتادوا ھذا النوع من األشیاء لدرجة أن نھر غودام الذي اشتعلت فیھ النیران لم یستحق سوى

خمس فقرات مقتضبة في منتصف روایة (تاجر كلیفالند).

ولكن إذا كان سكان كلیفالند الذین عانوا طویًال من "ھذه المشكلة من جدید" عام 1969، فإن
األمة ككل لم تكن كذلك. لقد تغیرت األمور منذ آخر مرة احترقت فیھا میاه كویاھوغا. حصل ھذا
في الستینیات من القرن الماضي، وكان المجتمع یھتز في صمیمھ بسبب سلسلة من األفكار الثوریة
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الجدیدة، مثل "عدد أقل من الحروب"، "أن ال نكون عنصریین تماًما" و"ربما من المستحسن أن
نحاول عدم تخریب الكوكب برمتھ".

ولذلك، حین فتحت مجلة تایم ملف النیران التي تلتھم األنھار بعد ذلك بأسابیع قلیلة، ساقتھا
ضمن قصة عن حالة أنھار البالد بعنوان "نظام الصرف الصحي في الوالیات المتحدة وثمن
التفاؤل"، تضمنت وصفًا ال یُنسى لنھر الكویاھوجا، البنّي الملوث بالزیوت المختلطة بغازات باطن

األرض، والتي تتدفق فیھ كمجاري میاه مفتوحة تصب في بحیرة إیري بال توقف.

شدت تلك المقالة انتباه سكان البالد وأدت إلى مطالبات شعبیة واسعة النطاق، بسبب الصور
المذھلة البائسة التي رافقت المقال، فقت صورت إحدى اللقطات الدرامیة مركبًا تأكلھ نیران النھر
الملتھبة بینما یحاول فوج اإلطفاء احتواء ألسنة اللھب. لكن الحقیقة ھي أن الصورة لم تكن تعود
للحریق الذي اندلع عام 1969، بل كانت صورة مستخرجة من األرشیف من حریق عام 1952،
ألنھم تمكنوا من السیطرة على حریق عام 1969 قبل وصول أي مصور إلى موقع الحادث. كما أن
الصورة تم نشرھا من قبل بالفعل عام 1952، لكن الموضوع لم یستوقف أحدًا، وھا ھي الیوم محط

أنظار الجمیع.. التوقیت في بعض األحیان ھو أساس أي معادلة رابحة.

الصورة المنشورة عام 1969 لحریق نھر كویاھوجا في 
كلیفالند في والیة أوھایو، الذي التھم القارب 

عام 1952.
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انتعشت الصناعة في والیة أوھایو مع بدایة القرن التاسع عشر، وكانت ھناك منتجات ثانویة
ومنتجات رئیسیة، وكانت جمیع المصانع محیطة بنھر كویاھوجا. مما أدى إلى ھبّات دوریة من
وسائل اإلعالم والسیاسیین والكالم الكثیر من قبیل «آه، ربما ینبغي لنا أن نفعل شیئًا حیال ذلك؟»،
ثم ال یفعل أحد أي شيء حیال األمر. وعلى مر السنین، نفذّوا بعض التدابیر غیر الواضحة في
األعوام التي تلت الحرب، لكنھم كانوا مھتمین في الغالب بجعل النھر آمنًا للشحن بدًال من جعل النھر

غیر قابل لالشتعال بطبیعة الحال.

لكني أعتقد أنھ من غیر المنصف لھؤالء القوم أن نعتبر نھر كویاھوجا رمًزا لتدمیر البیئة
المنظم وعدم اكتراث األمة بأكملھا بذلك، ألن مجلس المدینة قرر قبل عام واحد من الحریق األخیر
اتخاذ تدابیر احترازیة لمنع تلك المصیبة من التكرار، ولتنظیف النھر من كل تلك المخلفات. وبدت
الدھشة على عدد قلیل من المسؤولین المحلیین من حقیقة أنھم أصبحوا مشھورین على طول البالد
وعرضھا بأنھم المشرفون على أقذر نھر. ووصل األمر بالبعض إلى تألیف األغاني عن الموضوع
أو ذكره في األعمال الفنیة كمضرب للمثل عن المباالة األمة بالبیئة. وقال أحدھم بصراحة: «لقد

قمنا بالفعل باألمور التي نحتاجھا لتنظیف النھر، لكن النار اندلعت رغم ذلك».

بكل األحوال، لم یكن نھرھم ھو النھر المشتعل الوحید في البالد في ذلك الوقت، إذ اندلعت
النیران في نھر بوفالو عام 1968، فیما اشتعل نھر روج في میتشیغان عام 1969 بعد أشھر قلیلة
من الحادثة الشھیرة. وقد علقت جریدة دیترویت على ذلك قائلة: حین تشتعل النیران في األنھار، ھذا
یعني أننا في مشكلة كبیرة. إذًا.. لم یكن نھر كویھوجا النھر الوحید القابل لالشتعال في الوالیات
المتحدة، لكنھ حصل بالفعل على جائزة أكثرھا اشتعاًال في قارة أمریكا الشمالیة، رغم النیران
الملونة التي اجتاحت نھر شیكاغو عدة مرات خالل القرن التاسع عشر، والتي كانت تبدو للناظر

إلیھا من بعید كاحتفال یوم عید االستقالل، من فرط االنفجارات الملتھبة والملونة.

لكن المقال الصحفي ذاك قام بعملھ على أكمل وجھ، ألنھ لفت نظر األمة للموضوع، فبدأ
الناس یقرأون عن الموضوع، وألفت العدید من الكتب حولھ، مثل كتاب رایتشل كارسون الذي طبع
عام 1962 بعنوان: الربیع الصامت. مما دفع الكونغرس بالقوة للتدخل وتمریر قانون میاه األنھار

النظیفة عام 1972.
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تحسنت أحوال میاه األنھار في أمریكا مع الوقت، إذ قلما تشتعل فیھا النیران اآلن. وھذا
یعني أن ھذه القصة ھي من القصص القلیلة التي تحظى بنھایة سعیدة في ھذا الكتاب، ألن البشر
قاموا تماًما بما یجب علیھم فعلھ لتحسین األمور، وال یمكن إلدارة ترامب الیوم أن تتالعب بمعاییر
المیاه النظیفة، كما أن الصناعات مھما ألقت من قاذورات في ھذه األنھار، فال یمكنھا أن تلوثھا
بالمقدار الذي یرغب فیھ ترامب وحاشیتھ.. إنھا لعبة خاسرة بالنسبة لھ، وقد سمعت أنھم فكروا

باألمر بالفعل، لكنھم علموا أنھم لم ینجحوا بذلك، فأقلعوا عن الفكرة.

قد یكون اندالع النیران في األنھار العذبة أحد أقسى األمثلة المعبّرة عن إھمال البشر
والمباالتھم بالبیئة ورغبتھم الغبیة في تطویع الطبیعة وترویض العالم من حولھم لجعلھ أسوأ مما
كان علیھ، لكنھم لیسوا وحدھم. فالتاریخ مترع بقصص تخریبنا للطبیعة أینما حللنا، ھل تعرف أن
خلیج المكسیك یحتوي على منطقة میتة مھولة؟ إنھا منطقة ساحلیة كبیرة للغایة، مخربة بالكامل
ومیتة عن بكرة أبیھا، وتبدأ من النقطة التي تنتھي عندھا األسمدة الكیماویة التي تفیض عن
األراضي األمریكیة جنوبًا، مما یجعلھا تبدو للناظر إلیھا من الجو كوردة طحلبیة عظمى، تزدھر
فیھا الطحالب التي تمتص األوكسجین من الماء وتقتل كل ما یعیش في البحر غیرھا. أحسنتم.. لقد

قمتم بعمل رائع.

وماذا عن ولعنا برمي النفایات أینما طاب لنا؟ رمیھا دون التفكیر بالمكان المناسب لرمیھا..
وھذا ما أدى لتشكل األرض اإللكترونیة الیباب في غویا في الصین، إنھا مقبرة من عشرین میًال
مربعًا، مخصصة لرمي نفایات العالم الصناعیة، األجھزة التي لم نعد نستخدمھا.. مكدسة فوق
بعضھا.. أجھزة حاسوب محمول ذھبت موضتھا إلى جوار أعداد ال تحصى وال تعد من ھواتف
الموبایل النقالة والحدیثة، لكنھا تعود للعام المنصرم، فرموھا مع القمامة. إن مقبرة غویا الصناعیة
ھي ساحة الخردة الخاصة بإعادة التدویر، وھذا شيء جید في أساسھ تقنیًا، لكنھا أیًضا جحیم على
األرض، بسبب األدخنة السوداء المرعبة التي تنبعث منھا لیل نھار، مع احتراق كل تلك المعادن
وإطالقھا لتلك األبخرة السامة من بالستیك ذائب محترق وحمض الكلوریك لینتھي بھا األمر في
الجو أو التربة أو على الجلد البشري. ثم تدخلت الحكومة الصینیة وأجبرت مالكیھا على التقید
بقوانین السالمة العامة ومعاییر البیئة النظیفة، فانخفضت األدخنة بشكل كبیر، وقد علقت جریدة
الصین الصباحیة على األمر بقولھا إن نوعیة الھواء تحسنت بالفعل في الصین، ألن الناس القریبین

من المنطقة اآلن فقط ھم من یشعرون بتلك الرائحة.
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تلة من نفایات الحواسیب النقالة في مقبرة غویا 
اإللكترونیة في الصین.

 

ولعل عملنا األكثر إثارة لإلعجاب ھو دوامة القمامة الكبرى في المحیط الھادئ. ومن
الشاعري أیًضا أنھا تقع في وسط المحیط، إذ یوجد مكّب نفایات ضخم ملتف على نفسھ كدوامة من
الفضالت التي تخلصنا منھا بشكل عرضي، وھي مساحة بحجم والیة تكساس حیث تحافظ تیارات
المحیط في شمال المحیط الھادئ على منتجات النفایات الخاصة بنا في جمیع أنحاء البحر في مكان
واحد. معظمھا مصنوع من جزیئات مجھریة من البالستیك وشظایا من معدات الصید المھملة، وھو
غیر مرئي للعین المجردة، ولكن بالنسبة للحیاة البحریة فھو شيء ملموس ومرعب للغایة. فقد قدّر
العلماء مؤخًرا أنھ منذ أن بدأنا في استخدام البالستیك على نطاق واسع في الخمسینیات، صنعنا أكثر
من 8.300 ملیون طن منھ. وألقینا من ھذه الكمیة 6300 ملیون طن في المھمالت، وھي اآلن معلقة

حول سطح األرض، عائمة على میاه محیطاتھ.

ا على اإلطالق على مقدرة البشر على تدمیر ولكن، إذا أردنا تحدید أكثر األمثلة تأثیًرا وشر�
مسكنھم الطبیعي وبیئتھم األصلیة دون قصد منھم، فال بد لنا من إلقاء النظر على جزیرة مغطاة

برؤوس حجریة عظیمة الحجم.
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أصیب البحارة األوروبیون بالذھول حین حّطوا الرحال ألول مرة على جزیرة الفصح عام
1972، وكانت بعثة ھولندیة تبحث عن قارة جدیدة غیر مكتشفة حتى ذلك الحین. إذ كیف أمكن
لسكان ھذه الجزیرة البولینیزیة الصغیرة المنعزلة، التي تفتقر ألدوات الحضارة الحدیثة ناھیك عن
األشجار - إذ ال توجد شجرة واحدة على الجزیرة بكاملھا - أن تنحت وتبتكر ھذه التماثیل الھائلة
والمعقدة، والتي یصل طول بعضھا إلى سبعین قدًما وتزن 90 طنًا، والتي تغطي سطح الجزیرة

أینما ولیت وجھك فیھا.

من الواضح أن حالة الذھول الھولندیة لم تستمر طویًال، ألنھم باشروا نشاطاتھم األوروبیة
المعتادة فیھا بعد فترة وجیزة، إذ أطلقوا النار على مجموعة من السكان المحلیین وقتلوھم بعد سلسلة
من الحوارات التي شابھا عدم الفھم المتبادل. وعلى مر العقود التالیة، زار العدید من األوروبیین
الجزیرة سالكین سلوكھم المعھود حین اكتشافھم أراضي جدیدة كلیًا، كنقل األمراض الممیتة إلى
السكان األصلیین، واختطاف من تبقى منھم على قید الحیاة لبیعھ في سوق النخاسة وتعریفھم على

الجحیم الحقیقي على األرض. (بإمكانك النظر في الفصل المقبل لمزید من ھذه القصص).

درس الباحثون في القرون التالیة لغز تلك التماثیل الغامضة وتساءلوا وما زالوا یتساءلون
عن كیفیة نحتھا وحقیقتھا ورمزیتھا والھدف منھا على جزیرة ال یسكنھا سوى البدائیین، ووضعوا
العدید من النظریات التي تراوحت ما بین نقل التماثیل من منطقتھا األصلیة على بعد محیطات من
الجزیرة بطریقة ال یعلمھا أحد وصوًال حتى نظریة سكان الكواكب األخرى الذین بنوا تلك التماثیل
لغرض ما، وكانت نظریة سكان الكواكب األخرى أقرب للتصدیق من قبل أكثر الناس، ألنھم غیر
قادرین على التفكیر بأن قبیلة بدائیة من غیر البیض قادرة على بناء تماثیل ال یتصورھا عقل الرجل
األبیض. وھكذا وضعوا إجابة للسؤال، وھي اإلجابة الوحیدة المعقولة بالنسبة لنا: لقد نقل أحدھم ھذه
التماثیل إلى ھنا من مكان بعید.. ھا ھي، إنھ الحل.. بكل بساطة. لكن البولینیزیین األصلیین لم یبنوھا

بالطبع، ربما ساعدوا على تثبیتھا لیس أكثر.

وحین وطئت قدم المستكشفین أرض رابا نوي، كما یسمیھا أھلھا، كان البولینیزیون أحد
أعظم شعوب العالم، كانوا أمة أرست دعائم استقرارھا على جزر تمتد آالف األمیال وسط المحیط
الھادئ، فیما لم یخرج األوروبیون من فنائھم الخلفي إذا جاز لنا التعبیر عن األمر بھذه الطریقة على
مر العصور إال في حاالت قلیلة شھیرة، مستثنین منھم بالطبع شعب الفایكنج الذي غزا األرض

بسفنھ قبل أن یخترع األوروبیون كلمة للتعبیر عن السفینة أو االكتشاف.
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كانت جزیرة رابا نوي موطنًا لحضارة متقدمة تعتمد على مجتمع متكافل متعاون ومجموعة
من الزراعات الكثیفة وروابط أسریة قویة، حیث ال توجد بطالة ویخرج الجمیع إلى العمل معًا، أي
أنھا كانت مكانًا تسوده كل الترھات واألكاذیب التي نھذي بھا حول مجتمعنا ونعتقد أننا نعیشھا في
مجتمعنا المترف والالئق. والتماثیل في بولینیزیا ھي تعبیر مشرف عن شكل من أشكال الفنون
المألوفة بالنسبة للسكان األصلیین في تلك الجزر، وكانت تحظى بأھمیة روحیة وسیاسیة لدى
السكان، لتكریمھا لألجداد الذین رحلوا وخلدتھم ھذه التماثیل التي حملت صور وجوھھم، ومنحت

من یتمكن من تمویل بنائھا منزلة اجتماعیة علیا ألنھا كانت تدل على ثرائھ.

بما معناه أن األحجیة أخذت منحى آخر.. لم یعد السؤال ھو كیف وصلت التماثیل إلى
الجزیرة، بل أین ذھبت األشجار التي كانت تغطي الجزیرة؟ ال بد أن السكان استخدموا أعدادًا ال
تحصى من األشجار لیتمكنوا من تثبیت التماثیل في أماكنھا. باإلضافة لتساؤل آخر في محلّھ.. ما
الذي جرى حتى انتكست الحضارة العظیمة وتراجعت إلى مجموعة من الفالحین البسطاء الذین ال

یملكون سوى بعض القوارب، والتي ركبوھا لتحیة المستكشفین الھولندیین؟

والجواب ھو أن أبناء تلك الحضارة العظیمة قد وقعوا فریسة للحظ السيء وخّربوا كل
شيء.

لقد أصابھم سوء الحظ ألن الجغرافیا وبیئة جزیرتھم كانت عرضة بشكل غیر عادي إلزالة
الغابات كما اتضح. كما یشرح جارید دایموند (مؤلف كتاب «الزراعة كانت أكبر خطأ ارتكبناه»)
في كتابھ «االنھیار»، الذي یضع أھل رابا نوي في مقدمة سكان جزر بولینیزیا، جزیرة الفصح
صغیرة وجافة ومسطحة وباردة عن أي مكان مأھول آخر مقارنة بالجزر األخرى، وھي العوامل

التي تجعل نمو األشجار بعد التخلص منھا أمًرا غیر مرجح على اإلطالق.

وقد خّربوا كل شيء ألنھم قطعوا كل شجرة على مرأى العین في سعیھم لبناء منازل أفضل
وقوارب أقوى وبنیة تحتیة أكثر تطوًرا ولتحریك التماثیل إلى أماكنھا. ربما لم یخطر في بالھم أن
تلك األشجار لن تعّوض بأخرى، إلى أن قطعوا آخر شجرة. إنھا مأساة األراضي المشاع. ال أحد
مسؤول عن المشكلة مھما قطع من األشجار، إلى أن تأخر الوقت وفات األوان وبات الجمیع

مسؤولین عن المأساة.

دمرت اآلثار مجتمع رابا نوي، ألنھم لم یعودوا قادرین على بناء القوارب التي تسمح لھم
بالصید من المحیط، وحملت الریاح واألمطار التربة وشتتتھا في األصقاع ألنھا باتت بال جذور
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تحمیھا من عوامل الحت والتعریة، مما أدى الفتقار التربة وجعلھا أرًضا غیر خصبة ال ینمو فیھا
شيء، فاختفت قرى بأكملھا، فیما دفعتھم الشتاءات الباردة التالیة إلى حرق كل ما تبقى لدیھم

للحصول على الدفء.

ومع ازدیاد ظروفھم سوًءا ازدادت حدة المنافسة للسیطرة على المصادر الطبیعیة المتبقیة،
مما أدى لنتیجة مأساویة لكنھا متوقعة مھما بدت غریبة، آخذین في االعتبار سلوك البشر المعتاد في
المواقف الصعبة، حین تدفعھم الرغبة لموقف اجتماعي أو أخالقي أو لمجرد الدفاع عن عنادھم رغم
معرفتھم بأنھم ارتكبوا أشنع األخطاء. لم یتوقفوا، بل تابعوا بناء التماثیل بال كلل، ألن ھذا ھو ما
یفعلھ البشر حین تواجھھم مشكلة ال حل لھا. وفي الحقیقة.. لم یغادر آخر تمثال نحتوه مقلع الحجارة،

بینما نجد بعضھا اآلخر ملقى على جانب الطریق إلى المقلع، ألنھ لم یجد ما ینقلھ لبقیة الطریق.

لم یكن سكان تلك الجزیرة أقل ذكاء منك ومنّي، لم یكونوا بدائیین أو جھالء بوضع بیئتھم،
وإذا ما كنت تعتقد بأن تجاھل أي مجتمع لكارثة بیئیة ماثلة أمام األعین ومتابعة الحیاة دون التوقف

عن ارتكاب مسببات الكارثة یبدو تفكیًرا غبیًا، فال بد أنك تحتاج إلى إلقاء نظرة حولك.

یطرح جارید دایموند في كتابھ االنھیار السؤال التالي: ماذا ھمس المواطن البولینیزي لنفسھ
حین قطع آخر شجرة نخیل؟ وھو سؤال ممتاز وصعب، ومن المرجح أن إجابتھ قد تكون نسخة

بولینیزیة من: ال یعیش المرء سوى حیاة واحدة.

لكني أظن أن السؤال األھم ھو ما الذي طرحھ الشخص الذي كان على وشك قطع شجرة من
ثالثة أشجار أو شجرة من آخر شجرتین على نفسھ. إذا ما اتخذنا من التاریخ البشري أي عبرة،

فیمكننا تخمین أنھ ھمس لنفسھ: ھذه لیست مشكلتي.

 

سبع معالم مدھشة لن نراھا بعد اآلن 
ألن البشر أتلفوھا

 

البارثینون

أحد درر الحضارة الیونانیة القدیمة، استخدمھ العثمانیون حتى عام 1687
كمستودع للبارود خالل حربھم مع مدینة البندقیة، وقد اختفى بلمح البصر حین
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استھدفتھ مدافع العدو للتخلص من البارود المترع داخلھ.

معبد أرتمیس

أحد عجائب العالم السبع الحقیقیة، وكان موجودًا حتى عام 356 میالدیة، إلى أن
أحرقھ رجل یدعى ھیروستراتوس لجذب انتباه المواطنین إلیھ.

بحیرة بویونج كاك

أكبر وأجمل بحیرة في عاصمة كمبودیا بنوم بنھ، إلى أن قرروا ردمھا بالرمال
لبناء شقق فاخرة في مكانھا. نرجو منك أن تصفق لھم.

تماثیل بوذا بامیان

تماثیل غوتاما بوذا العظیمة في وسط أفغانستان، والتي یزید طولھا عن المائة
قدم، والتي فجرتھا طالبان في عام 2001 ألنھا «أصنام» حسب تعبیرھم

الخاص.

نوھمول

ھرم كبیر بنتھ حضارة المایا، وھو أفضل آثار المایا في جزیرة بیلیز، فككھ
عمال البناء عام 2013 الستعمال حجارتھ في أعمال بناء الطرق.

نھر سلیمز

اختفى نھر عظیم في مقاطعة یوكون في كندا تماًما خالل أربعة أیام عام 2017
ألن النھر الجلیدي الذي كان یغذّیھ غیر مساره بسبب التغیرات المناخیة.

شجرة تینیرا

أكثر األشجار انعزاًال على وجھ األرض، وقفت وحیدة وسط صحراء
الصحارى إلى أن صدمھا سائق مخمور وأوقعھا أرًضا بسیارتھ عام 1973

رغم أنھا الشجرة الوحیدة على مسافة أمیال من األرض المقفرة.
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الحیاة تجد دوًما طریقة للبقاء

 

إلى جانب تطویر زراعة المحاصیل، قام المزارعون األوائل قبل آالف السنین بشيء آخر لھ
أكبر األثر في تغییر عالمنا، وبتغییره بطرق غریبة ال تخطر في البال، إذ أنھم بدأوا بتدجین

الحیوانات.

في الواقع، یعود تاریخ تدجین أول الحیوانات إلى ما قبل تطّور الزراعة بآالف السنوات،
رغم أني أشك بأن الموضوع حصل بناء على خطة، المرجح أن األمر كان مجرد حادثة سعیدة،
مسألة حظ ال أكثر. وكانت الكالب ھي أول الحیوانات المدجنة، ویعود أول آثار تدجینھا إلى ما بین
15 ألف و40 ألف سنة، في كل من أوروبا وسیبیریا والھند والصین وأي مكان آخر. وقد نتجت ھذه
الفوضى في تأریخ الحدث بسبب االختالط والغموض في السالسل الوراثیة للكالب نفسھا، ألن
الكالب تتزاوج مع أي كلب یلوح في األفق، ھكذا بكل بساطة. من المحتمل أن أحد أسالفنا الصیادین
استیقظ یوًما وقرر أن یصبح صدیقًا ألحد الذئاب التي كانت تالحقھ، ألني اعتقد شخصیًا أن الكالب
دّجنت أنفسھا بأنفسھا بالبدایة، حین كانت تالحق الصیادین والعشائر المھاجرة ألن البشر یحملون
معھم الطعام ویرمون ما یفیض عنھم أو ما ال یأكلونھ. ومع الوقت، بدأت تلك الذئاب البریة في
التأقلم مع الحیاة إلى جانب البشر، فیما أدرك البشر أن معیشة بعض الذئاب األنیسة معھم أمر مفید
للحیاة والصید على حد سواء، كما أنھم كانوا یزدادون لطفًا مع الوقت ویدفئون اللیالي الباردة

بفروھم الكثیف.

ولكن، ما أن بزغ عصر الزراعة حتى أدرك البشر أنھم قادرون على تھجین الحیوانات
واستئناسھا كما فعلوا مع النباتات، وأن ذلك سیوفر علیھم عناء الخروج للصید. وھكذا، عملوا على
تدجین العنز والنعاج والخرفان قبل 11 ألف عام في بالد ما بین النھرین، ألن ھناك ما یدل على
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وجود قطعان من تلك الحیوانات بعد ذلك التاریخ بخمسمئة عام في تركیا والمناطق المحیطة بھا،
وظھرت نفس األدلة في نفس الوقت تقریبًا في مناطق في باكستان. كما تم تدجین الخنازیر مرتین،
قبل 9 آالف عام في الصین، ومرة أخرى بعد ذلك بفترة في تركیا. وفي الفیافي األوراسیة المترامیة
األطراف، تم تھجین الخیول في حوالي األلف السادسة قبل المیالد في مكان ما في ما یعرف الیوم
بكازاخستان. بینما قام البشر بتدجین خنازیر غینیا البریة في البیرو قبل سبعة آالف عام، وھو أمر

أقل أھمیة من تدجین الخیول وحیوانات المزارع لكنھ كان خطوة أخرى على الطریق.

كان لھذه الخطوة تأثیر كبیر ومنافع كبیرة على حیاة البشر، فقد أمنت لھم مصدًرا ثابتًا
للبروتین للطعام، والصوف لصناعة المالبس والسماد الطبیعي لتخصیب التربة. إال أنھا أدّت إلى
نتائج سلبیة على بعض األصعدة األخرى كما ذكرنا في الفصل السابق، فاالحتفاظ بالحیوانات على
ھذه المسافة القریبة من البشر، كان یؤدي في معظم األحیان النتقال أمراض غریبة إلى أبناء البشر،
بینما أدى تدجین األبقار والخیول إلى بدء عصر االستبداد المبني على الثروة وتركزھا في أیدي
القلة، أي أنھا مرتبطة بشكل مباشر بانعدام العدالة االجتماعیة، كما كان لالستعانة بالخیول والفیلة

في الحروب أكبر األثر على ترجیح الكفة نحو من یملك منھا أكثر من الطرف اآلخر.

باإلضافة لذلك.. دفعنا تدجین الحیوانات إلى الظن بأننا أسیاد الطبیعة، وأن الحیوانات
والنباتات موجودة لخدمتنا. لكن تصوراتنا لم تكن في محلھا كما سنرى في ھذا الفصل، فقد ارتدّ
علینا اعتقادنا الثابت بأننا قادرون على تسخیر الكائنات الحیة لتفعل لنا ما نحتاجھ منھا بأبشع

الطرق.

على سبیل المثال، دعنا نعد إلى عام 1859، حین شعر توماس أوستن بأن صحتھ لیست
على ما یرام.

وصل أوستن، المواطن البریطاني، إلى المستعمرة األسترالیة في سني مراھقتھ، وھا ھو
اآلن أحد مالك األراضي األثریاء وأصحاب قطعان المواشي الكبرى، إذ أنھ كان یملك أكثر من 29
ألف ھكتار من األرض إلى جانب مدینة فكتوریا. حاول أوستن تحقیق أحالم أجداده ومساعیھم
القدیمة بحماس منقطع النظیر، فكان رجًال ریاضیًا، وكان ینھمك معظم وقتھ في استیالد الخیول
والعمل على تحسین سالالتھا، كما عمل على تدریب خیول السباق وحّول معظم أرضھ إلى محمیة
للحیاة الطبیعیة والصید المنظم، فحازت ملكیتھ على شھرة كبیرة في مجتمعات أسترالیا المخملیة إلى
درجة أن دوق إدنبرة كان من زواره المداومین كلما زار األخیر المستعمرة األسترالیة. وحین مات
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أوستن بعد ذلك بعقود طویلة، ُكتَِب في نعیھ أنھ كان ممثًال حقیقیًا للسید البریطاني النبیل، وأن ھذا
المثال كان نادًرا في أسترالیا وفي بریطانیا على حد سواء.

قاده تصمیمھ لممارسة حیاة ریفیة تقلیدیة في منطقة ھائمة على أطراف العالم إلى محاولة
تقلید ومحاكاة بریطانیا القدیمة، وفي ھذه النقطة تماًما كمنت مصیبتھ.

فقد قرر أوستن أن الصید في مقاطعتھ سیتطور كثیًرا إذا ما استورد بعًضا من الحیوانات
البریطانیة الكالسیكیة إلى ملكیتھ، ألن حیوانات الكنغر وأشباھھا لم تكن ترضي غروره، ولم تكن
تكفیھ. فطلب من ابن أخیھ شحن عدد كبیر من األرانب البریة وطیور الحجل والعدید من حیوانات
البریة البریطانیة. وقد خطب في ضیوفھ حین أولم لھم على شرف ذلك التطور قائًال: أقدم لكم قلیًال
من أرانب الوطن، لن تؤذي أحدًا وسیشعرنا بوجودھا بأننا نصطاد في بالدنا، إنھا لمسة من أرض

الوطن.

وقع أوستن في خطأ كبیر حین قال لضیوفھ بأن ھذه األرنب لن تؤذي أحدًا، لكنھ كان على
حق حین قال أنھا ستسعدھم في ساعات الصید.

لم یكن أوستن أول شخص یأتي باألرانب إلى أسترالیا، لكن أرانبھ ھي المسؤولة عن الكارثة
التي جرت. مشكلة األرنب ھي تكاثرھا السریع، فقد أوجز صدیقنا أوستن المشكلة بنفسھ حین كتب
في أحد خطاباتھ لصدیق لھ بعد مرور عامین على خطابھ األول في ضیوفھ، أنھ ال یعرف ماذا یفعل

اآلن بأرانبھ، ألنھ یملك منھا اآلن آالفًا مؤلفة.

لكن عددھا لم یبَق على ما ھو علیھ، ألن اإلحصائیات تقول بأن الناس اصطادوا ما مجموعھ
ملیوني أرنب بعد مرور عشر سنوات على ذلك على أطراف مدینة فكتوریا وحدھا. ثم انتشر جیش
األرانب في المدینة واجتاح ما یزید على 80 میًال مربعًا من األراضي كل عام، وقد شاھدھا الناس
في عام 1880 في مقاطعة نیوساوث ویلز، وشاھدوھا في كوینزالند وجنوب أسترالیا عام 1886،

ثم وصلت أخیًرا إلى غرب أسترالیا عام 1890 والمقاطعة الشمالیة عام 1900.

وفي أوج الطاعون ذاك، تم تقدیر عدد األرانب بعشرة ملیارات أرنب، أي أنھا كانت منتشرة
بمتوسط 3 آالف أرنب في كل میل مربع.. لقد غطت األرانب أسترالیا وزاحمت البشر.

لكن األرانب لم تتكاثر فقط، بل تناولت كل ما شاھدتھ أمامھا. وقفت السلطات عاجزة أمام
ذاك االجتیاح، ولم تتمكن من ردع األرانب عن تناول جمیع المزروعات مما أدى النقراض بعضھا
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تماًما من تلك المناطق، كما أن نضوب األعشاب والمزروعات ذاك دفع العدید من الكائنات األخر
إلى حد التضور جوًعا وقارب بعضھا من االنقراض أیًضا، فیما اختفت طبقة التربة السطحیة بسبب
الحت والتعریة بعد التھام األرانب لكل النباتات التي كانت جذورھا تمسك بالتربة وتحفظھا من

التطایر مع الریاح.

قطیع من األرانب یشرب الماء قرب مدینة أدیالید في 
أسترالیا عام 1961.

 

اتضح حجم المشكلة بحلول الثمانینیات من القرن التاسع عشر، واتضح أیًضا أن السلطات
عجزت عن فعل أي شيء لمواجھة الكارثة، وبدا واضًحا للجمیع أن أحدًا ال یستطیع أن یحیل بینھم
وبین األرانب. فوضعت حكومة نیو ساوث ویلز إعالنًا یائًسا إلى حد ما في جریدة سیدني مورنینج
ھیرالد، ووعدت فیھ بدفع مبلغ 25000 جنیھ إسترلیني ألي شخص أو أشخاص یقدمون طریقة أو

حًال لم تكن معروفة من قبل إلبادة األرانب.

حاول األسترالیون على مدار العقود التالیة إطالق النار على األرانب وحبسھا وتسمیمھا...
حاولوا حرقھا وخنقھا في أنفاق مخصصة لذلك. وبنوا في القرن العشرین سیاًجا طولھ أكثر من ألف
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میل لمحاولة إبعاد األرانب عن غرب أسترالیا، لكن ذلك لم ینجح ألنھ اتضح أن األرانب یمكنھا حفر
األنفاق، وعلى ما یبدو تعلم تسلق األسوار أیًضا.

تعد مشكلة األرانب في أسترالیا واحدة من أشھر األمثلة على حقیقة لم نتوصل إلیھا إال بعد
فوات األوان: أن النظم اإلیكولوجیة ھي أمور معقدة، وأن عواقب العبث بھا تقع على مسؤولیتنا
وحدنا. فالحیوانات والنباتات لن تلعب اللعبة حسب قوانیننا عندما نقرر نقلھا من مكان إلى آخر.
«الحیاة»، كما قال فیلسوف عظیم ذات مرة، «تجد سبیًال للبقاء والھرب من أي سجن، إنھا قادرة
على الظھور في مناطق جدیدة وبعیدة مما یصیبھا بالكثیر من الضرر ولربما األلم، لكنھا تبقى
موجودة». وأعني ھنا بالفیلسوف العظیم شخصیة العالم في فیلم الحدیقة الجوراسیة التي قام بھا

الممثل ِجف غولدبلم.

ومن المفارقات المثیرة للسخریة أنھ بعد فشل محاولة إدخال األرانب في أسترالیا في المقام
األول، وجد أصحابنا أن الحل النھائي ھو المتابعة في استخدام الطبیعة لتحقیق مآربھم. فجّرب
العلماء األسترالیون على مدى عدة عقود استخدام الحرب البیولوجیة على األرانب: كإدخال
األمراض على أمل أن یتم القضاء علیھا في الخمسینیات. وقد حققت ھذه الفكرة بعض النجاح لفترة
من الوقت، مما قلل من عدد األرانب بشكل كبیر، لكنھ لم یستمر. فقد اعتمدت طریقتھم على
البعوض لنقل الفیروس، لذلك لم تكن فعالة في المناطق التي ال یتكاثر البعوض فیھا. طّورت

األرانب الباقیة في نھایة المطاف طریقة لمقاومة المرض وبدأت أعدادھا في االزدیاد مرة أخرى.

لكن العلماء تابعوا البحث عن عوامل بیولوجیة جدیدة لمساعدتھم. فعملوا في التسعینیات
على اختراع فیروس النزیف الذي یصیب األرانب. لطالما كان تجریب األمراض عمل خطیر،
ولھذا قام العلماء بتجاربھم على جزیرة قبالة الساحل الجنوبي، للحد من خطر تفشي الفیروس

وانتشاره إلى البر الرئیسي. ولكن، احزر ما الذي حدث!

تسرب الفیروس في عام 1995 وانتشر إلى البر الرئیسي. وجدت الحیاة طریقة للھرب من
الجزیرة، عن طریق ركوب أول رحلة مغادرة على متن بعض من الذباب. وبعد أن أطلقت الحكومة
بطریق الخطأ قاتًال بیولوجیًا لألرانب في البراري، أسعد العلماء إلى حد ما بمالحظة أنھ یعمل
بالفعل. في السنوات العشرین التي انقضت منذ أن تم إطالق فیروس نزیف األرانب عن طریق
الخطأ في الحیاة البریة، تراجعت أعداد األرانب في جنوب أسترالیا مرة أخرى، في حین عادت
النباتات والحیوانات التي دُفعت إلى حافة االنقراض بالظھور وعادت أعدادھا إلى االرتفاع. دعونا

نتمّن فقط أن نصطدم في المستقبل بأي أعراض جانبیة لھذا الفیروس القاتل.
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واألرانب االسترالیة لیست المثال الوحید الذي یجب أن یقنعنا بعدم التالعب بمواطن حیاة
الحیوانات والنباتات، وأننا یجب أن نتركھا وشأنھا في نفس المكان الذي اعتادت أن تعیش فیھ.

كما جرى اصطیاد سمكة وحش نھر النیل، الكائن المتوحش الذي یمكنك أن تتخیل حجمھ
وموطنھ الطبیعي من اسمھ وحده. إال أن حكومة المستعمرة البریطانیة التي كانت تحكم شرق أفریقیا
في ذلك الوقت قررت التخلص من ذلك المستوطن األصلي، وإرسالھ لیعیش في بحیرة فكتوریا،
أكبر بحیرة في أفریقیا. احتوت تلك البحیرة في ذلك الوقت على العدید من األنواع من األسماك،
وكانت حركة الصید في أوجھا، لكن السلطات البریطانیة رأت أن نقل تلك األسماك الھائلة المتوحشة
قد یساعد على تطویر الوضع نحو األفضل. كانت أكبر مجموعة من األسماك في البحیرة في ذلك
الوقت ھي أنواع مختلفة من سمك القشیش الصغیرة نسبیًا، وكانت أنواعھا تُعَدُّ بالمئات، وھي أسماك
صغیرة ذات مظھر جمیل محبّب لھواة تربیة األحیاء المائیة. لسوء حّظ تلك األسماك، شعرت

السلطات االستعماریة البریطانیة بالكراھیة تجاھھا، ووصفتھا بأنّھا «سمكة قمامة».

قررت السلطات أن بحیرة فیكتوریا ستكون أفضل بكثیر مع أسماك أكبر حجًما وأكثر جماًال
فیھ، مما من شأنھ أن یزید من حركة صید األسماك. وقد حذرھم الكثیر من علماء األحیاء من
فكرتھم ھذه، ولكنھم لم یكترثوا وأحضروا الوحش بالفعل في عام 1954 إلى البحیرة. فقام الوحش
بما تفعلھ بقیة الوحوش، أكل كل ما وقعت علیھ عیناه.. وقضى على كل األجناس الموجودة في تلك

المیاه، جنًسا تلو اآلخر.

كان المسؤولون البریطانیون على صواب حیال أمر واحد، فقد ازدھرت حركة الصید
بالفعل. إذ أثبتت وحوش النیل شعبیة كبیرة كصید تجاري للطعام وصید متعة لقضاء وقت الفراغ
على حد سواء. ولكن، بینما ارتفعت قیمة صناعة الصید بنسبة 500 في المائة، ودعمت مئات
اآلالف من الوظائف، انخفض عدد األنواع في بحیرة فیكتوریا، وانقرض أكثر من 500 نوع آخر
من الكائنات البحریة، بما فیھ أكثر من 200 نوع من األسماك الرخیصة التي كانت مصدر الغذاء

الوحید للفقراء الذین یعیشون حول البحیرة.
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سمكة وحش النیل بوزن 80 كیلوغرام على ظھر أحد 
الصیادین في أوغندا.

 

والحقیقة المّرة، ھي أن الحیوانات لیست الكائنات الوحیدة التي تخرج عن نطاق السیطرة
حین نقلھا من مكان إلى آخر، فكرمة الكودزو ھي نوع من أنواع الكروم الشائعة في أنحاء آسیا، تم
تقدیمھا على نطاق واسع في الوالیات المتحدة األمریكیة في الثالثینیات في محاولة لحل مشكلة
ذكرناھا بالفعل: Dust Bowl. وكان المسؤولون یأملون في أن تساعدھم الكرمة سریعة النمو على
التخلص من تعریة التربة ومنع حدوث المزید من التآكل. وكانت تلك النباتات جیدة جدا في فعل
ذلك. ولكن، لسوء الحظ، كانت الكرمة تجید أیًضا خنق النباتات واألشجار األخرى، وكذلك المنازل
والسیارات وأي شيء آخر تصادفھ. فانتشرت بال توقف على نطاق واسع في جمیع أنحاء جنوب

الوالیات المتحدة بحیث أن السكان لقبّوھا بالكرمة التي أكلت الجنوب.

وكي نكون منصفین لتلك النباتات البریئة التي اقتلعت من موطنھا الطبیعي الستعمار منطقة
أخرى، إنھا ال تبدو كنبات الشیطان الشبیھ بالثعبان كما وصفھا الناس. وقد وجدت الدراسات الحدیثة
أنھا تغطي مساحة أقل من المتوقع. ومع ذلك، یتواجد الكثیر منھا في أماكن جدیدة لم تكن تنمو فیھا

قبل 80 عاًما، وما زالت الحكومة األمریكیة تدرجھا رسمیًا ضمن قائمة "األعشاب الضارة".
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قد یكون الوقت مناسبًا اآلن للبدء في الشعور باألسف لتدخلنا في شؤون الطبیعة، فقد انقلبت
األمور على عقبیھا حتى بالنسبة لألنواع الغازیة التي نقلھا البشر من مكان آخر، وأصبح لدیھا أعداء
طبیعیون یقضون علیھا باضطراد. في وقت ما في عام 2009، تمكنت حشرة آكل كرمة الكودزو
الیابانیة من شق طریقھا عبر المحیط الھادئ، وحط بھا الرحال في والیة أتالنتا األمریكیة الكتشاف
وجود كرمات كودزو ال نھایة ال. وفي غضون ثالث سنوات فقط، انتشرت عبر ثالث والیات
وقضت على ثلث الكرمات التي انتشرت بال ھوادة في السابق. انتھینا من أمر الكرمات لحسن
الحظ، لكن الحشرات ما زالت تقضي على محاصیل أخرى، كفول الصویا، الذي یعد أھم مصدر
دخل لمزارعي تلك الوالیات. مما یعني أن الحلول التي تجد طریقھا إلینا عبر الصدف وحدھا قد

تشكل مصائب أخرى ال یمكننا تخیلھا.

لم ینتِھ بنا المطاف بحمل أجناس من مكان إلى آخر لفرضھا في بیئات جدیدة فقط، بل قمنا
أیًضا باختراع أجناس جدیدة لم تكن موجودة من قبل. ھذا ما حصل عام 1956، حین استورد العالم
البرازیلي كیر بعض ملكات النحل األفریقیة من تنزانیا في محاولة منھ لمزاوجتھا مع النحل

األوروبي، طمعًا في الحصول على جنس مطّور متالئم مع الطبیعة والبیئة البرازیلیة.

لسوء الحظ، بعد مرور عام على تزاوج النوعین في المختبر، حدث الشيء الذي كان یحدث
دائًما. كان مربي النحل یعمل في مختبر كیر في ریو كالرو، وھي مدینة تقع إلى الجنوب من ساو
باولو، حین ھربت ستة وعشرون من ملكات النحل التنزانیة، تالھا عن كثب جیوشھا الشخصیة من
النحل األوروبي، لیستقر بھا األمر في البرازیل. بدأت الملكات تتكاثر بشكل عشوائي مع أي من
ذكور النحل الذین صادفتھم، وأنتجت سالالت ھجینة مع أنواع مختلفة. انتشر النحل "األفریقي"
بسرعة في جمیع أنحاء أمریكا الجنوبیة، ثم أمریكا الوسطى ثم وصل إلى الوالیات المتحدة
األمریكیة. إنھا أصغر حجًما من النحل المألوف وتحتوي على سّم أقل، لكنھا أكثر عدوانیة في الدفاع
عن خالیاھا، وھي تنتج عددًا یصل إلى عشرة أضعاف عدد النحل الذي تنتجھ الخالیا األخرى. وقد
مات ما یصل عدده إلى ألف شخص نتیجة لھذه اللدغات، وھذا ھو السبب في أن النحل انتھى بھ

األمر لحمل لقب "النحل القاتل". وھو لقب غیر عادل بعض الشيء، إننا ال نفھمھا فقط.

إذا أردنا الحدیث عن غباء البشر وعدم مقدرتھم على فھم أن الطبیعة لیست مجاًال مناسبًا
للتالعب باألشیاء على ھوانا، وأنھا نظم معقدة تعتمد على توازن دقیق للغایة لتستمر على شكلھا
الحالي، وأن أي تدخل سیعود علینا بالضرر، لوجدنا أنفسنا أمام أھم قصتین على اإلطالق في ھذا
المجال. فقد ارتكب شخصان تفصل بینھما أزمنة مختلفة ومحیطات شاسعة خطأین متشابھین
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وكأنھما ینظران لبعضھما في المرآة رغم الفرق الزماني والمكاني ما بینھما. كان أحدھما دكتاتوًرا
مھووًسا واآلخر عاشقًا للفنون واألدب. إال أن ھذین الخطأین كان لھما أكبر األثر على ما جرى بعد

ذلك، كما أن خطأیھما نبعا من نفس المصدر، فقد استھان كل منھما بقدرات الطیور.

 

احذر من االستھانة بقدرات الطیور 
الجزء األول: الوباء بعید جًدا من ھنا

یجب أن تصنف حمالت ماو تسي تونغ األربع للقضاء على اآلفات على أنھا األكثر نجاًحا
في تدمیر الصحة العامة على اإلطالق. فقد تكاتفت جمیع كوادر المجتمع وعناصره لتحقیق الھدف،
وتخطتھ بدرجة مذھلة.. إذ أنھ من المؤكد أن نصف ھذه األھداف قد أدت بالفعل إلى تحسینات واسعة
النطاق في صحة األمة، فتحقیق اثنین من أربعة لیست أمًرا سیئًا على اإلطالق، كما یعتقد

الدارسون. لكن المشكلة ھي أن الھدف الرابع أدى إلى مقتل عشرات المالیین.

نشأت المشكلة من فشلنا ذاتھ في إدراك أن النظم اإلیكولوجیة ھي أمر معقد ال یمكن التنبؤ بھ
أو تسییره حسب رغباتنا. آه.. نعم، لم نتوقف عن اقتراح تعدیل ما ھنا أو ھناك، وربما التخلص من
نوعین من األحیاء ھناك.، معتقدین أن ھذا سیجعل كل شيء أفضل. عند ھذه النقطة، تتالحق

العواقب غیر المقصودة مع بعضھا، ویقع المحظور.

كانت البالد في حالة صحیة حرجة حین أمسك الزعیم ماو بزمام السلطة في الصین في
أواخر األربعینیات من القرن العشرین. فقد كانت األمراض الساریة في أوج انتشارھا.. من الكولیرا
إلى الطاعون والمالریا. وإذا ما كان ماو یھدف إلى تحویل بالده الزراعیة بسرعة من النظام
اإلقطاعي إلى بالد صناعیة حدیثة، فال بد أنھ كان بحاجة لبناء محطات تولید الكھرباء لتزوید تلك

المنشآت الصناعیة بالكھرباء.

كانت أحد الجلول المقترحة من علمائھ والمعقولة طبعًا ھي حملة لقاحات واسعة النطاق
والعنایة بالنظافة العامة والتعقیم على أعلى المستویات وإلى ما ھنالك. لكن المشكلة بدأت فعلیًا حین

ألقى ماو بالئمة األمراض واألوبئة على الحیوانات.

ینشر البعوض المالریا، وتنشر الفئران الطاعون. كان ھذا أمًرا واضًحا ال یمكن إنكاره.
وھكذا تم وضع خطة وطنیة للحد من أعدادھم. لسوء الحظ، لم یتوقف ماو عند ھذا الحد. إذا كانت
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مجرد حملة لمكافحة الحشرات، لكن ماو قرر (دون أن یكلف نفسھ عناء القیام بأي شيء مثل طلب
رأي الخبراء أو أي شيء آخر) إضافة نوعین آخرین أیًضا. إذ قرر القضاء على الذباب، باعتباره

حشرة مزعجة ھي األخرى. أما اآلفة الرابعة، فقد كانت عصافیر الدوري.

اعتقد ماو وعلماؤه أن العصافیر تلتھم الحبوب، إذ یمكن لعصفور واحد أن یأكل ما یصل
إلى 4.5 كجم من الحبوب خالل عام واحد، والحبوب یمكن استخدامھا بدًال من ذلك إلطعام شعب
الصین. حسب العلماء حساباتھم تلك وقرروا أنھ یمكن إطعام 60000 شخص إضافي مقابل ملیون

عصفور یتم القضاء علیھ.. من یمكنھ رفض فكرة كتلك؟

بدأت حملة القضاء على اآلفات األربعة في عام 1958، وقد بذل المسؤولون عنھا مجھودًا
رائعًا. إذ طالبوا عن طریق الملصقات الموزعة في جمیع أنحاء البالد بأن یقوم كل مواطن - من
صغیرھم إلى كبیرھم - بواجبھ المتمثل بقتل أكبر عدد ممكن من الطیور. أعلنت السلطات لألمة أن
«الطیور كائنات مطلوبة للعدالة». كان الناس مسلحین بكل شيء بدًءا من قاذفات الذباب إلى
البنادق، ودربوا أطفال المدارس على كیفیة إسقاط أكبر عدد ممكن من العصافیر. خرجت الحشود
المبتھجة باإلذن بقتل العصافیر إلى الشوارع وھم یلوحون باألعالم أثناء انضمامھم إلى المعركة
ضد الطیور، وبدأوا بتدمیر أعشاش عصافیر الدوري وتحطیم بیضھا، بینما أخرج المواطنون الذین
یقرعون األواني والمقالي ما بقي منھا بین أغصان األشجار كي ال تشعر مجددًا باألمان وتحط على
غصن أي شجرة. طارت العصافیر حتى شعرت بالتعب، ثم راحت تتساقط من السماء میتة من
اإلنھاك. قدرت اإلحصائیات فیما بعد أنھم قضوا على مائتي ألف عصفور دوري في الیوم األول من
الحملة في شنغھاي وحدھا. وعنونت جریدة الشعب الیومیة مقاالتھا في ذلك الیوم باآلتي: ال نترك

منھا عصفوًرا واحدًا على قید الحیاة، إلى أن تنتھي المعركة.

ربح البشر المعركة ضد العصافیر بالفعل، وكانت نصًرا مبینًا نظًرا ألھدافھا المنشودة،
كانت انتصاًرا ساحقًا للبشریة ضد أضعف المخلوقات. وھكذا قضت ھذه الحملة على ملیار ونصف
من الجرذان وأحد عشر ملیون كیلوغرام من البعوض ومائة ملیون كیلوغرام من الذباب، باإلضافة

لملیار عصفور دوري.

لسوء الحظ، سرعان ما اتضحت نتائج الحملة السلبیة، فتلك الملیارات من العصافیر لم تكن
تتناول الحبوب فقط، بل كانت تأكل الحشرات أیًضا، والجراد منھا على وجھ الخصوص. وھكذا..
تحرر الجراد من جمیع الكائنات التي كانت تزاحمھ على حیاتھ، مما كان یمنعھ من التكاثر بال
حساب، فراح یتكاثر ویتكاثر بال توقف. وإذا ما وضعنا مقارنة بین الجراد وطیور الدوري التي
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كانت تتناول بعًضا من الحبوب ھنا وھناك، اجتاح الجراد الفیافي والسھول والمزارع الصینیة
وحامت أسرابھ كالغمام فوق المحاصیل بال نھایة. وفي عام 1959، حین سبق السیل العذل، أنصتت
حكومة ماو تسي تونغ ألحد العلماء الذي كان یحذر من كل تلك المخططات من البدایة، واسمھ تسو
ھسن شنغ، فأحضروا طیور دوري من أماكن أخرى لتحل مكان تلك التي قضوا علیھا. لكن األوان

كان قد فات بالفعل، ألن المرء ال یستطیع استبدال ملیار عصفور بألف منھا حین یحتاجھا.

وكي نكون منصفین.. لم یكن القضاء على العصافیر سبب المجاعة الوحید، والتي ضربت
الصین بعد ھجوم الجراد لثالث سنوات تالیة بین عامي 1959 و1962، بل كانت مجموعة من
القرارات الحكومیة الحمقاء التي قادت برمتھا لتلك النتیجة. فقد حاولت الحكومة فرض األسالیب
الجدیدة على الفالحین المعتادین على أسالیب الزراعة التقلیدیة مثًال، إذ حاولوا تطبیع أسالیب
الزراعة الحدیثة المستوردة من االتحاد السوفیتي، كما حاولوا تطبیق خطة حمل المحاصیل

وإرسالھا إلى المناطق البعیدة عن أماكن زراعتھا األصلیة لزیادة انتشارھا كما زعموا.

أدت الدوافع النفسیة وغرور المسؤولین على جمیع المستویات لإلبالغ عن نتائج إیجابیة إلى
إیھام قادة البالد بأن «كل شيء كان على ما یرام» وأن األمة تحصل على ما یكفي من الغذاء.
وھكذا.. حین توالى الطقس السیئ لسنوات متالحقة، كالفیضانات في بعض أجزاء البالد، والجفاف

في مناطق أخرى، لم یجد الشعب ما یأكلھ، وحلت المجاعة.

كان قتل العصافیر وطمس المحاصیل األصلیة واستبدالھا بأخرى واستبدال األدوات ثم
القضاء على المحاصیل بسبب الجراد أسبابًا دفعت جمیعھا بالمأساة إلى أوجھا، فقد توفي ما یقدر
عدده بخمسة عشر ملیار إلى ثالثین ملیار إنسان. وأعتقد شخصیًا أن عدم قدرتنا على معرفة عدد
الموتى، واحتمال أن خمسة عشر ملیونًا منھم وربما أكثر یدخل في خانة التقدیر ھو أمر مرعب ال

یمكن تصوره.

یمكن لنا أن نأمل بأن نتعلم من درس بھذه القسوة، أّال نتدخل بالطبیعة ألننا ال نعرف أبدًا
تبعات أفعالنا. لكننا لم نتعلم، إذ أمرت الحكومة الصینیة في عام 2004 بإبادة أنواع معینة من القطط
المنتشرة في البالد استجابة لتفشي فیروس السارس، مما یشیر إلى أن قدرة البشر على التعلم من

أخطائھم ال تزال ھشة كما كانت دائًما.
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ال تستھن بالعصافیر 
الجزء الثاني: شكسبیر في الحدیقة

ارتكب یوجین شیفلین نفس الخطأ الذي ارتكبھ الرئیس ماو، إال أنھ ارتكبھ في االتجاه
المعاكس. وحیث أن خطأ ماو كان مدفوًعا بمجموعة من أھداف الصحة العامة والدیكتاتوریة، فإن
الفوضى التي سببھا شیفلین في نظامھ اإلیكولوجي - وھي كارثة طبیعیة من صنع اإلنسان ما تزال

مستمرة حتى یومنا ھذا - كانت مدفوعة بالكامل بأھوائھ.

انتھى األمر بأحد أفعال شیفلین الھوائیة في صباح یوم بارد من ربیع عام 1890 بانتشار
وباء دّمر ما قیمتھ مئات المالیین من الدوالرات من المحاصیل كل عام، وقتل 62 شخًصا في تحطم
طائرة. وھذا كثیر جدًا على أضرار لحقت بنا ألن أحدھم كان یحاول فقط إظھار مقدار إعجابھ

بشكسبیر.

كان شیفلین صاحب شركة تصنع األدویة في مدینة نیویورك. ولكن، على الرغم من
«مخاطر» احتماالت إلحاق الضرر الكبیر بالناس في ھذه المھنة، إال أن إسھامھ في الفوضى البیئیة
لم ینتج من مھنتھ، بل من ھوایاتھ. لقد كان شغوفًا للغایة بموضتین سائدتین في عصره، وھما
اإلخالص المطلق ألعمال شكسبیر، وزرع النباتات في مناطق جدیدة لم تدخلھا من قبل. في ذلك
الوقت، كانت الثقافة الغربیة تمر بمرحلة من الوقوع في حب شكسبیر من جدید، مما أدى إلى
حصولھ على مكانة في الثقافة الشعبیة وصلت إلى مستویات شعبیة الفنانة بیونسي الیوم تقریبًا. وفي
الوقت نفسھ، وبناًء على فكرة فرنسیة، بدأت مجموعات تسمى «جمعیات التأقلم مع النظم البیئیة
الجدیدة» باالنتشار في جمیع أنحاء العالم الغربي، وكانت عبارة عن مجموعات تطوعیة تتألف
برمتھا من رجال األعمال األثریاء الذین كرسوا أنفسھم إلدخال األنواع األجنبیة من النباتات

والحیوانات إلى بلدانھم. حصل ھذا قبل سنوات عدیدة من قیام الناس بالتفكیر بفظاعة ھذه األفكار.

بدأ خطأ شیفلین برئاستھ لتلك الجمعیة في نیویورك، وبحقیقة أنھ كان معجبًا بشكسبیر إلى
حد الجنون. فقرر أمًرا غریبة، ما ھي أفضل طریقة لتكریم أعظم شاعر في اللغة اإلنجلیزیة، على
حدّ وصفھ، من إحضار كل نوع من الطیور المذكورة في مسرحیات شكسبیر إلى الوالیات المتحدة

األمریكیة لیعیش فیھا؟ وھكذا بدأت الجمعیة بتنفیذ مخططھ.

واجھت الخطة بعًضا من معالم الفشل في البدایة، إذ فشلت طیور القبّرة والسّمان في
االستقرار حین أطلقوھا ألول مرة في المدینة، مما أدى لوفاتھا جمیعًا بعد فترة وجیزة حین وجدت

https://jadidpdf.com



نفسھا في بیئة غریبة كلیًا. فقرر شیفلین الوقوف في سنترال بارك مع عدد من مساعدیھ في السادس
من آذار عام 1890 وراح یفتح العدید من األقفاص إلطالق 60 طائًرا من الزرزور.

ال یمكننا لوم شكسبیر على ذلك بالطبع، ولكنھ لو اختار طائًرا آخر بدًال من الزرزور
المذكور في المشھد األول من الفصل الثالث من مسرحیة الملك ھنري الرابع، لكانت األمور قد
اتخذت مساًرا مختلفًا. تصف الشخصیة التي تحمل اسم ھتسبر في ذلك المشھد عزمھ على الضغط
على الملك لدفع فدیة شقیق زوجتھ مورتیمر، رغم حظر الملك للفظ اسم المخطوف علنًا، ویقول في

ذلك المشھد:

 

ال..

سأعلّم طائر الزرزور الكالم..

سأعلمھ أن یلفظ اسم مورتیمر، وسأھدیھ الطائر..

لیبقى غیظھ كما ھو.

 

كانت ھذه المرة الوحیدة التي ذكر فیھ شكسبیر طائر الزرزور، ولم یرد اسمھ في أي عمل
آخر، لكن ھذه المرة الوحیدة كانت كافیة لشیفلین لیطلقھ في سماء الوالیات المتحدة.

أطلقت الحملة أول طیور الزرزور الستین تلك في عام 1890، وفي عام 1891 أطلق
شیفلین سراح 40 طیًرا آخر. في البدایة، لم تكن األمور على ما یرام بالنسبة إلى طیور الزرزور
األمریكیة األولى، وفي غضون بضع سنوات توالت فیھا فصول الشتاء المریرة في نیویورك، بقي
32 طیًرا فقط من أصل المئات منھا على قید الحیاة، وبدا للجمیع أنھا ستقع صریعة الموت أیًضا

كالتي سبقتھا من الطیور غیر المحظوظة.

لكن طیور الزرزور مخلوقات قویة الشكیمة ومرنة قادرة على التكیف في أصعب األماكن،
بارعة في االنخراط في بیئات جدیدة والتنمر على الكائنات األخرى لتجد طریقة للبقاء على قید
الحیاة. وفي مفارقة مثیرة لإلعجاب، وجد سرب صغیر منھا مالذًا من البرد والثلوج والصقیع تحت
أحجار الزخارف المحیطة بسقف متحف التاریخ الطبیعي األمریكي؛ وھو مبنى مخصص للحفاظ
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على التاریخ الطبیعي لألمة، وقد ساعد عن غیر قصد في تغییر ھذا التاریخ بشكل كبیر، ألن أعداد
طیور الزرزور بدأت باالزدیاد تدریجیًا، وراحت تنمو وتنمو. وقبل انتھاء ذلك العقد، كانت قد
انتشرت في جمیع أنحاء مدینة نیویورك. ومع حلول عشرینیات القرن العشرین، انتشرت في جمیع
أنحاء البالد. وبحلول الخمسینیات، وصلت إلى كالیفورنیا. ھناك 200 ملیون منھا في یومنا ھذا،

تعیش في جمیع أنحاء أمریكا الشمالیة، ویمكننا العثور علیھا في كل مكان من المكسیك إلى أالسكا.

تحّولت طیور الزرزور، على حد تعبیر صحیفة النیویورك تایمز، إلى «واحدة من أغلى
الطیور وأكثرھا ضرًرا في قارتنا» - أو، كما وصفتھا صحیفة واشنطن بوست ذات مرة، «یمكن
القول إنھا أكثر الطیور المكروھة في أمریكا الشمالیة». تعیش ھذه العصافیر اآلن معًا في أسراب
ضخمة یمكن أن یصل عدد أفرادھا إلى ملیون طائر، تدّمر المحاصیل على نطاق واسع، وتمزق
حقول القمح وحقول البطاطا على حد سواء وتطمس مخازن الحبوب. فھي طیور عدوانیة، تقوم
بطرد أنواع الطیور األصلیة من أعشاشھا، وتساعد على انتشار األمراض التي تصیب كال� من
البشر والماشیة، من االلتھابات الفطریة إلى السالمونیال. إنھا تنشر القرف في كل مكان، كما تمتاز

برائحٍة مروعة.

شكلت أسرابھا الضخمة خطرا على حركة المالحة الجویة في بوسطن في عام 1960، فقد
اندفع ما قُدَّر عدده بعشرة آالف طائر منھا داخل طائرة أثناء انطالقھا من مطار لوغان، فحطمت

محركاتھا ورمتھا أرًضا مما أدى إلى وفاة 62 راكبًا من أصل 72 كانوا على متن الطائرة.

تعتبر طیور الزرزور الیوم آفة وخطًرا على الصحة، كما تتطلب محاربتھا مقداًرا مالیًا
كبیًرا یتم دفعھ من مال االقتصاد الزراعي في أمریكا الشمالیة. السبب الوحید لوجودھا في القارة ھو
أن مجموعة لطیفة من الطبقة الوسطى العلیا كانت ترغب في ممارسة ھوایاتھا ولم تفكر في عواقب
أھوائھا المحتملة. لو كانت الموضة السائدة في تلك األیام إحدى الریاضات كالركض أو تغییر ألوان

المنزل أو الرسم باأللوان المائیة بدًال من الوقوع في حب شكسبیر لما حدث أي من ھذا.

ومن ناحیة أخرى، یمكننا أن نأخذ بعین االعتبار بأن طیور الزرزور تساعد على إبقاء أعداد
الحشرات في حدّھا األدنى.

 

خمسة أنواع أخرى من الكائنات، 
وضعناھا في أماكن غیر مناسبة لھا
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القطط

كل الناس یعشقون القطط، إال في نیوزیالندا، ألن تلك البالد لم تكن تحتوي على
أي من أنواع القطط حتى أحضرناھا معنا حین استعمرنا تلك الجزر. وھناك،
تضررت طیور الببغاء الملون التي تستطیع الطیران من تكاثر القطط إلى أن

بات ذلك الببغاء على شفیر االنقراض.

ضفادع القصب

كما كانت الحالة مع أرانب أسترالیا، أدخل البشر ھذه الضفادع بنیّة حسنة
للتخلص من الحشرات وخنافس القصب على وجھ الخصوص، لكن الضفادع

أكلت كل شيء آخر، وتركت خنافس القصب المطلوبة.

الضفادع الرمادیة

حین وصلت السناجب الرمادیة األمریكیة إلى بریطانیا وإیرلندا بسبب البشر
بالطبع، راحت تنافس السناجب األصلیة على مقومات الحیاة ثم دفعتھا إلى شفیر

االنقراض.

بعوضة النمر اآلسیویة

حشرة مزعجة ناقلة لألمراض ال تلتزم بوقت اللیل أو الظالم لممارسة نشاطھا،
بل تعیث فسادًا في كل األوقات خالف جمیع أنواع البعوض اآلخر، وال بد لنا
من اإلشارة إلى شجاعتھا في االنتقال من قارة إلى أخرى عبر التعلق بسفن
البشر المتنقلة بین أصقاع األرض، وقد وصلت إلى الوالیات المتحدة للمرة
األولى قادمة من الیابان عام 1985 على متن عابرة محیطات مخصصة لشحن

اإلطارات.

سمكة األفعى الشمالیة

كان یجب على من فكر بإحضار أكثر سمكة نھریة مفترسة آكلة للحوم بالتفكیر
ألف مرة قبل نقلھا من بیئتھا األصلیة إلى أمریكا، فھي السمكة المفترسة الوحیدة
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القادرة على التنقل على الیابسة خارج الماء والبقاء على قید الحیاة ألیام بدون
ماء. أتساءل شخصیًا بَِم كان ذلك الشخص یفكر بالضبط.. لماذا قام بذلك؟
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 4
فلنتبع القائد

 

مع تطور المجتمعات البشریة، وتحّول القرى إلى بلدات ثم إلى مدن مع مرور الوقت،
اضطر أبناء البشر لمواجھة مشكلة تصادف أي جماعة ترید التصدي ألحد التحدیات الصعبة
والمعقدة، وھذا یشمل كل شيء من أصعب األمور كالعمل على إنشاء حضارة معقدة بكل مقوماتھا
وصوًال حتى أتفھ األمور كاختیار مكان مناسب لتناول العشاء. األمر الوحید الذي یجمع بین جمیع
تلك التحدیات والحیرة ما بین االختیارات، ھي أن البشریة تحتاج دوًما لشخص یقوم باالختیار،

بتقریر ما یجب فعلھ.

نحن ال نعلم الكثیر عن كیفیة قیام المجتمعات البدائیة بتنظیم نفسھا، لكن الطبیعة البشریة
تحتم علینا افتراض وجود أفراد یتمتعون بإعطاء األوامر لآلخرین، یتمتعون بشخصیة قیادیة منذ
بدء األزمنة، لكننا ال نعرف متى بدأ البشر في اعتبار أن ھذا الشخص الذي یقع علیھ عاتق اختیار
وتقریر ما یجب تقریره، ھو شخص یفعل ذلك بدافع المھنة أو العمل الحقیقي ولیس على أنھ یقوم

بذلك ألنھ یحب القیام بذلك، أو بدافع الھوایة.

كل ما نعرفھ، ھو أن البشریة اخترعت نظام عدم العدالة االجتماعیة بعد استقرار الناس
والبدء بممارسة الزراعة على أسس منتظمة. وقد قاموا بذلك بكل إتقان. وقد أثبت علماء اآلثار ھذا
بناء على حجم منازل الناس في تلك اآلونة. في البدایة، أثبتت لنا الحفریات أن أقدم المجتمعات كانت
تتمتع بالمساواة، وأن جمیع المستوطنات والمساكن كانت متشابھة، إلى أن مرت عدة آالف من
األعوام على تعلم الزراعة واالستقرار، حین بدأ اإلنسان بزراعة المحاصیل بانتظام، بدأت نخبة من
الناس بالظھور، وكان ھؤالء ھم الناس الذین یملكون أكثر من غیرھم، فكانت منازلھم أكبر حجًما
ورفاھیة من منازل اآلخرین. وقد أمكن لعلماء اآلثار أن یحددوا نھوض عصر الظلم في األمریكتین
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بحدود 2500 عام بعد بزوغ عصر الزراعة المنظمة، لكن األمر بقي على ھذا الحال ھناك ولم
یتطور إلى أبعد من ذلك. أما في العالم القدیم، فقد سار األمر على نحو مختلف بسبب وجود حیوانات
الجّر على الغالب، كاألحصنة والحمیر وغیرھا، مما جعل اإلنسان یسخرھا في النقل وحرث
األراضي، وھذا ھو تماًما ما سّھل نشوء الثروات الشخصیة والتي تم توریثھا إلى األجیال الالحقة
مع مرور الوقت. وھكذا.. نشأت نسبة الواحد في المئة من تعداد البشریة، والتي تملك كل شيء

تقریبًا.

في مرحلة ما، توقفت ھذه النخب عن مجرد كونھا أكثر ثراًء من أي شخص آخر، وبدأت
بالحكم بالفعل، ولربما كان الزعماء الروحیون أو الدینیون أقرب ما یكون ألولى الطبقات الحاكمة.
ولكن بعد ذلك، تغیر شيء ما قبل حوالي 5000 عام في كل من مصر وبالد سومر (العراق في
العصر الحدیث)، فقامت أنظمة الحكم التي كانت األجیال تتوارثھا، وولدت السالالت الحاكمة، وھي
كما اتضح للجمیع، أكثر أسلوب حكم مفّضل لدى الناس.. أسرة حاكمة مطلقة. ھناك لوحة حجریة
سومریة تسرد أسماء جمیع الملوك، وملكة مفردة واحدة، ومن المحتمل أن یكون ھذا أول وأقدم
سجل للملوك األوائل في تاریخ البشریة. لكن ھذه السجالت ال تساعدنا كثیًرا ألن الكثیر من األحداث
التي تحتویھا تنتمي ألسرة الالمعقول من الكالم.. فأول ملك مذكور في تلك السجالت واسمھ ألولیم،
حكم مدینتھ لمدة 28800 عام، مما یعني أنھ بحاجة الثنین وعشرین ألف عام أخرى لیورث الحكم

للملك التالي، إذا ما أخذنا في االعتبار أن الحضارة السومریة بدأت قبل ستة آالف عام من الیوم.

لماذا نھجت البشریة ھذا النھج مراًرا وتكراًرا حتى الیوم، لماذا یصر البشر على وضع
شخص واحد على كرسي الزعامة، وإسناد مھمة اتخاذ القرارات لھ وحده؟ من الواضح أن
الجماعات البشریة لم تكن تملك خیارات كثیرة، فقد استولى الحّكام األوائل على كرسي الحكم
بالعنف أو أي طریقة أخرى مشابھة كاإلكراه والقسر واإلجبار، ویمكننا أن نرى بوضوح عبر
الدالئل التاریخیة أن الموضوع مرتبط بالحروب على وجھ الخصوص، فقد بدأت الساللة الحاكمة
األولى في مصر الفرعونیة القدیمة حین اتحد المصریون القدماء لمواجھة الغزو الخارجي، بینما بدأ
عصر الملوك السومریین خالل فترة من النزاعات على السلطة لحكم الممالك - المدن. بعد عدة
مئات من السنوات، وفي عام 2334 قبل المیالد بالتحدید، غزا الملك سرجون األكادي منطقة
سومر، ألنھ كان یرید التوسع بحدود مملكتھ لتأسیس أول إمبراطوریة في التاریخ. وفي وادي
أواكساكا في المكسیك، وجد علماء اآلثار ما یدل على أن نفس األحداث جرت في موقع واحد. فقد
نشأت مستوطنة سان خوسیھ موغوت كمجتمع صغیر، تسوده المساواة وال وجود للنظام الھرمي
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االجتماعي فیھ، وقد نشأت تلك القریة الصغیرة بعد تبنّي النظام الزراعي قبل 3600 عام. تصاعدت
خالفات أھل ھذه القریة مع سكان القرى المحیطة خالل األلف عام التالیة، وبرزت عالمات تدل
على نشوء ثروات وبروز مشكلة عدم المساواة بین أفراد الجماعة، إلى أن وقعت المنطقة بالكامل
في حالة مستمرة من الحروب قبل 2400 سنة، فما كان من سكان تلك القریة إال أن قرروا االنتقال

إلى أعلى الجبل وبناء جدار دفاعي لحمایتھم.

إن السؤال البارز ھنا: ما الذي سبق اآلخر.. ھل سبقت الحروب نشوء القیادة الفردیة أم
العكس، أم سبقت القیادة الفردیة الحروب. إنھ سؤال أشبھ بسؤال البیضة والدجاجة الفلسفي. لكننا
متأكدون من أن القیادة والحروب عامالن مترافقان دوًما، كما أنھما العامالن الرئیسیان المطلوبان
للحفاظ على الجماعة التي ال تملك حریة االختیار في البقاء كجماعة تسودھا المساواة االجتماعیة.
سنتحدث عن المزید من تاریخ الحروب في الفصول المقبلة، دعني ھنا أركز أكثر على مسألة القیادة

الفردیة.

أعلم أنھ من الصعب علینا أن نصدق بأننا محظوظون للحیاة الیوم في زمن كھذا، لكننا یجب
أن نقّر بأن األشخاص الذین قادوا الجماعات والدول لم یكونوا على الدوام مالئمین للوظیفة الموكلة
إلیھم. في الواقع، ھذا لیس مفاجئًا على اإلطالق: إذ یجب على المرء أن یكون غریب األطوار بما
یكفي لیرغب في قیادة شعب ما. إذ یواجھ البعض منا مشكلة في اختیار الجوارب التي یجب
ارتداؤھا في الصباح، فتخیل أنك مسؤول عن اختیار الجوارب التي یجب على األمة بأكملھا أن

ترتدیھا.

بالطبع، ھناك أنواع مختلفة من القادة، وكثیر من الطرق التي تسمح لھم بالبقاء في سدة
الحكم إلى األبد، ھناك نكھات مختلفة لھذا األمر كالشاي تماًما: ھناك حكم السالالت، والحكم بموجب
الحق اإللھي، واالستیالء على السلطة بالعنف، وأنواع عدیدة من الحكم الدیكتاتوري. كما لدینا شيء
اسمھ االقتراع الدیمقراطي، وسنتحدث عن األمور التي أخفقت فیھا الدیمقراطیة في الفصل القادم،
بینما سأتحدث في ھذا الفصل عن أسوأ الحكام الذین استولوا على زمام السلطة في بالدھم،

واستبقوھا ألنفسھم.

لنبدأ الحدیث مع كین شین ھانغ، أول إمبراطور للصین، رجل ترك بصمة ال تُمحى على
عالمنا الحدیث عبر بعد النظر الذي تمتع بھ وطریقتھ العنیفة والحاسمة لتنفیذ األمور. ولسوء حظھ،

فقد فشل ذلك اإلمبراطور في االستمرار بحكمھ بسبب تصوراتھ المغالیة والمغرقة في الشر.
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وحد كین الممالك المتحاربة السبع في الصین وجعل منھا دولة واحدة عبر تكتیك دبلوماسي
أشبھ بالدھاء، حین غزا الممالك جمیعھا، إذ لم یتمكن أحد قبلھ من فعل ھذا. لقد أرسى كین دعائم
مملكتھ السیاسیة في عام 222 قبل المیالد، حین كانت روما تتلمس أولى خطواتھا للتوسع خارج
حدود إیطالیا لتتحول یوًما ما إلى إمبراطوریة، وتمكنت إمبراطوریة كین من البقاء حتى زمن بعید

فاق جمیع تلك اإلمبراطوریات القدیمة.

لم یكن ھذا إنجازه العظیم الوحید، بل إنھ وضع عدة تعدیالت وإصالحات لتنظیم شؤون
الدولة، فقلل من سلطة اللوردات واألمراء ووضع أسس البیروقراطیة المركزیة، واضعًا القدرة على
الكتابة والقراءة والحساب وأنظمة القیاس كأسس لالنخراط في تلك المنظومة، وانشغل أیًضا في بناء
بنیة تحتیة وطرق المواصالت، كشبكة الطرق التي رسمھا مھندسوه وأنشأوھا في حكمھ وخدمة
البرید المبكرة التي ابتكرھا، كما أنھ وضع حجر األساس وبدأ العمران لما یعرف الیوم بسور الصین

العظیم.

ولكن.. ما الذي یعیب ھذا الحاكم؟ لقد فعل كل ذلك عبر قمع المقاومة والمخالفین لھ بالرأي،
وحظر مخالفة أوامره، وإعدام الناس الذین ال یوافقون على أوامره وإجبار العوام على العمل كالعبید
في إنشاء مشاریعھ الضخمة. األمر ال یفاجئنا اآلن بعد دراستنا للتاریخ واألخذ بعین االعتبار أن كل

تلك األفعال كانت عادیة في تلك األزمنة.

لكن ما یفاجئني ھو الھدف الذي أنشأ من أجلھ شبكة الطرق والبرید مستخدًما سلطتھ
المركزیة في القمع، فقد كان یرید من جمیع مواطني دولتھ أن یخرجوا جمیعًا إلى البراري والقفار

لیبحثوا لھ عن إكسیر الخلود.

كان كین الطموح مھووًسا بفكرة الخلود، وكان مؤمنًا بأن استخدامھ لسلطتھ بھذا الشكل
سیسمح لھ بالعثور على سر الخلود والحیاة األبدیة، فأرسل المنادین في جمیع أنحاء البالد، وطالب
الجمیع من األطباء والجنود إلى التجار في المناطق النائیة من البالد للمساھمة في بحثھ، وأدار
مسعاه الشخصي كمبادرة حكومیة كبرى، حیث كانت محكمتھ المركزیة تتلقى تقاریر مرحلیةً عن
تطور البحث في مختلف المواقع، وعینات من األعشاب والجرعات التي یتم إرسالھا للنظر فیھا.
وكجزء من ھذا البحث، كان على جمیع األطباء التسجیل لدى الدولة بشكل رسمي، مما أدى بشكل

أو بآخر إلى وضع شكل مبكر من النظام الصحي. لكن األمر لم یكن كذلك بالفعل.
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من المحزن بالنسبة إلى كین أن تلك الطریقة لم تنجح كنظام صحي رائع من وجھة نظره،
وكان بحثھ عن الخلود سببًا مباشًرا لسقوطھ. إذ یُعتقد أن العدید من جرعات إكسیر الحیاة المزعومة
التي تناول عینات منھا كانت تحتوي على الزئبق، مما قتلھ. ومن المحتمل أن یكون الزئبق قد أدى

إلى جنونھ قبل موتھ، وھو العامل المشترك بین جمیع الحكام المستبدین المتعطشین للسلطة.

ومع حلول الوقت الذي توفي فیھ، كان جمیع الناس غاضبین من كین.. حتى أنھم تمردوا
فوًرا تقریبًا بعد مغادرتھ المسرح، وأطیح بوریثھ بعد بضع سنوات من وفاتھ. لم تستمر أسرة كین،
حتى لو كانت الدولة التي أسسھا قوة عظمى حتى یومنا ھذا. لم یجد مواطنوه سر الحیاة األبدیة أبدًا.

سنبقى في الصین، لكننا سننتقل 17 قرنًا إلى األمام، وتحدیدًا إلى عام 1505، إذا كنا نرغب
في الحصول على دلیل مفید حول سبب عدم تعیین شخص لھ مزاج طفل مدلل في موقع المسؤولیة

عن بلد ما، فإن إمبراطور تشنغده (من موالید تشو ھوزاو) ھو المثال أفضل على اإلطالق.

كان نفوره من القیام بأي شأن من أعمال الحكم، وتفضیلھ البقاء بعیدًا عن القصر وقضاء
وقتھ في صید النمور، أو النوم مع أعداد كبیرة من النساء مجرد ناحیة واحدة من مشكلتھ.

أمام مشكلتھ الحقیقیة فقد برزت حین اخترع شخصیة خیالیة ال وجود لھا في الحقیقة، أسماه
الجنرال زھو شو، وبدا یعطیھ األوامر لشن الحروب في الشمال، وكان یعطي من یراقبھ فكرة بأن

الجنرال یطیعھ تماًما.

ألیس ھذا غریبًا؟

لكن ھذا لیس بغرابة أنھ أمر ببناء نسخة عن سوق شعبیة داخل جدران القصر وأمر جمیع
مرؤوسیھ وقادة جیشھ بأن یرتدوا مالبس الباعة ویلعبوا دور التجار وأصحاب المحالت، لیتمّكن ھو
من ارتداء مالبس العامة والتجول في األسواق لشراء ما یرغب. وكان یقطع رأس كل قائد أو

موظف تبدو علیھ عالمات االمتعاض لدى تمثیل تلك المسرحیة.

باإلضافة للحادثة التي أمر فیھا بتخزین جمیع البارود الموجود لدیھم داخل جدران القصر
قبل مھرجان الفوانیس الشعبي مباشرة. وانتھى األمر تماًما كما تصورتم.. بانفجار مھول ال یوصف.
نجا اإلمبراطور من االنفجار، لكنھ مات في سن التاسعة والعشرین بسبب مرٍض معٍد التقطھ أثناء

السباحة.
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مشكلة أنظمة الحكم الوراثیة أن الشخص الذي یجلس على كرسي الحكم یكون غالبًا آخر
شخص مھیأ لذلك في العالم. كانت ھذه مشكلة إمبراطور الزھنج، ولودفیج الثاني ملك بافاریا،
وخالفًا لجمیع الحّكام المعروفین اآلخرین، فإن لودفیج المسكین كان شخًصا مسالًما للغایة، لكن
مشكلتھ ھي أنھ كان بعیدًا كل البعد عن أي من شؤون الدولة والحكم، عن كل ما یتوقع اآلخرین من

الملك فعلھ. وقد فّضل أن یكرس حیاتھ لتجمیل األشیاء من حولھ.

حینما یبحث المرء في تاریخ الملوك المجانین، فمن الصعب علیھ أال یالحظ أمًرا مشترًكا
بینھم جمیعًا. ویبدو أن الناس الذین كانوا مسؤولین عن تدوین أحداث التاریخ فضلوا استعمال كلمتین
لوصف ھؤالء الملوك: المجنون وغریب األطوار، في محاولة منھم لاللتفاف على حقیقة أنھم كانوا
مختلفین جنسیًا عن الحالة البشریة التقلیدیة. یمكننا اإلشارة ھنا إلى كریستینا ملكة السوید التي
رفضت الزواج وفضلت ارتداء مالبس الرجال وعدم تسریح شعرھا واحتفظت لنفسھا بعشیقة على
الدوام. وحین ضغط علیھا رجال دولتھا لتتزوج، تخلّت عن العرش وغادرت السوید بمالبس الرجال
المعھودة منھا وسافرت إلى روما حیث استقرت حتى مماتھا، ودخلت المدینة ممتطیة صھوة

حصانھا بمالبس أشبھ بمالبس األمازونیین.

ال یمكننا إال أن نتخیل حقیقة التوجھ الجنسي الفعلي للشخصیات التاریخیة (وعلینا أن نتذكر
أن فكرة «المثلیین» باعتبارھا ھویة محددة وممیزة أصبحت ھویة راسخة وشبھ مقبولة في
المجتمعات الغربیة خالل الـ 150 عاًما الماضیة أو نحو ذلك فقط). ومع ذلك، ال یزال یبدو لي أن

لودفیج الثاني كان مثلي الجنس للغایة، مما دعاھم لوصفھ بالجنون.

كان لودفیج حالًما خالقًا ومبدًعا، ولم یكن مھتًما بالسیاسة أو بقیادة الجیش. بدًال من ذلك،
عندما أصبح ملًكا في عام 1864م في سن التاسعة عشرة، انسحب من الحیاة العامة وكرس حكمھ
لیصبح راعیًا للفنون، وقد كان جیدًا جدًا في ذلك. قام بإغداق الموارد على المسرح، وتوظیف
المواھب العلیا وتحویل میونیخ إلى عاصمة ثقافیة ألوروبا. كان أحد المعجبین المخلصین بفاجنر
وأصبح راعیھ الشخصي، حیث قام بتمویل ودعم الملحن إلنتاج روائعھ المتأخرة بعد أن حاول

الجمیع إبعاده عن المدینة لكونھ مختلفًا. وأھم من أي شيء آخر، ال یمكننا أن ننسى الِقالع.

أراد لودفیج لبافاریا أن تمتلئ بالقالع األشبھ بتلك الموصوفة في الحكایات الخیالیة. ولھذا قام
بتوظیف مصممي المسرح بدًال من المھندسین المعماریین للتخطیط لھا، وأنفق ببذخ على سلسلة من
القصور المزخرفة، كقصور شلوس لیندرھوف، وھیرنیشیمسي، وخاصة شلوس نویشفانشتاین،

التي ترتفع حتى الیوم على جبال األلب الصخریة بالقرب من منزل طفولتھ.
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كان كل ھذا اإلسراف في غیر محلھ بالنسبة لخیرات بافاریا ومصلحتھا. لم یكن لودفیج
غافًال عن واجباتھ فقط، فقد كان یسرع في االنتھاء من أعمالھ الورقیة ومسؤولیاتھ حتى یتمكن من
العودة إلى شغفھ الحقیقي، كما تراكمت علیھ الدیون لتمویل مساعیھ الفنیة، مما جعلھ یكره الظھور
في األماكن العامة، وبدا واضًحا للجمیع بأن اھتمامھ بالمسائل العسكریة یعود إلى شغفھ اآلخر

بالرجال الفاتنین.

قلعة شلوس نویشفانشتاین

 

واجھتھ قضیة إنجاب وریث، كما كان الملوك یفعلون عادة. فتعّرض لودفیغ لضغط مستمر
للزواج وإنجاب األطفال. فأعلن خطبتھ على دوقة شاركتھ حبھ لفاجنر. ولكنھ أرجأ األمر مراًرا

وتكراًرا مع اقتراب موعد الزفاف قبل أن یعلن انفصالھ عن خطیبتھ. ولم یعاود الكّرة أبدًا بعد ذلك.

في نھایة المطاف، ومع تفاقم دیونھ وتعاظم خططھ المستقبلیة لبناء مزید من القالع، قرر
أعداؤه في البالط الملكي أن یتصرفوا، وحذوا حذو العادة المتبعة عبر الزمن للتخلص منھ، فأعلنوا
جنونھ. والحقیقة أن شبھة الجنون لم تكن بعیدة عن عائلتھ، فعمتھ ألكسندرا كانت تظن أن بطنھا
یحتوي على بیانو زجاجي، ولم تمنعھا تلك الفكرة من االنخراط في األدب وتألیفھ. لكن الثابت لدینا
أن أیًا من األطباء األربعة الذین وقعوا على ورقة تشخیصھ بالجنون بناء على رغبة المتآمرین، لم
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یفحصوه أبدًا، وأن واحدًا منھم التقاه قبل اثني عشر عاًما من توقیع تلك الورقة. ونقرأ في حججھم
التي أوردوھا إلثبات جنونھ أنھ ال یسمح مثًال للخادم بأن یضع بعًضا من الحلیب في فنجان قھوتھ.

لكن الحیلة نجحت، وعلى الرغم من الجھود الكبیرة التي بذلتھا بارونة صدیقة لھ، حین
ضربت المفوضین الحكومیین بمظلتھا، إال أن لودفیج ُعِزْل، وتم احتجازه في قلعة جنوب میونیخ.
ساورت الشكوك جمیع الباحثین في األمر بعد ذلك بسبب العثور على لودفیج وطبیبھ میتین في

بحیرة ضحلة بعد ثالثة أیام من احتجازه، في ما یمكن وصفھ فقط بـ «ظروف غامضة».

ومن ناحیة أخرى، انتصر لودفیج على جمیع أعدائھ رغم تعرضھ لتلك المؤامرات
واالتھامات، فجمیع القالع التي أنفق على بنائھا ببذخ أصبحت مشھورة عالمیًا اآلن، وقلعة شلوس
نویشفانشتاین ھي أعظم ما یمثل قالع بافاریا في جمیع أنحاء العالم، وھي القلعة الوحیدة التي تجذب
مالیین الزوار سنویًا، مما یعود بالنفع على االقتصاد البافاري. لو لم یوقف المتآمرون خطط لودفیج
المستقبلیة، لكان لدى البافاریین اآلن الكثیر من اآلثار الفریدة األخرى. لم یكن لودفیج الثاني ھو من

أخفق ھنا، بل المتآمرون ضدّه.

حتى إذا لم تكن قد سمعت عن شلوس نویشفانشتاین، فال بد أنك رأیتھا مائة مرة. كانت
أبراجھا الرومانسیة مصدر إلھام مباشر للقالع التي رسمھا والت دیزني في أفالم سندریال وبیاض
الثلج والجمیلة النائمة، والتي أصبحت أكبر شركة ترفیھ في العالم. كلما شاھدنا غبار النجوم
المتساقط فوق أبراج القلعة في بدایة أفالم دیزني شاھدنا حلم لودفیج الخالد رغم أنف الفاشلین الذین

أحاطوا بھ.

لم یكن لودفیج القائد الوحید الذي تراقصت أحالمھ ومواھبھ في اتجاه مختلف عن أعمال
الحكم. كان حبھ لبناء القالع مفھوًما وعادیًا بالنسبة للملوك، لكن اإلسراف علیھا ھو ما دفع أعداءه

التھامھ بالمغاالة.

 بحجم خفیف جدا على مكتبة جدید بدف
یمكنكم تحمیل المزید من الكتب الرائعة والحصریة
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فاروق األول، ملك مصر (1920- 1965)

 

لو كان الشيء الوحید المھم الذي قام بھ فاروق األول ملك مصر في حیاتھ ھو نشل ساعة
وینستون تشرشل أثناء مشاركتھ في اجتماع حاسم خالل الحرب العالمیة الثانیة، لذكرناه الیوم بشكل
مختلف بعض الشيء. لكان اختفى في غیاھب التاریخ في أسوأ األحوال باعتباره ملًكا غریب

األطوار وحسب. وفي أحسن األحوال كان لیُذكر باعتباره ملك المزاح والمزاج الطیب.

لكن فاروق لم یتوقف عند ھذا الحد.

رغم أنھ كان أغنى من أي شخص آخر في ذلك الوقت، وأن ثروتھ كانت أشبھ بالثروات التي
ال یراھا المرء سوى في أحالمھ، إال أن فاروق، ثاني وآخر ملك لمصر، كان یعشق سلب األشیاء
من األشخاص، من األشخاص الجیدین واألشرار على حد سواء، كما كان یسلب العامة ممتلكاتھم.
وقد أخرج أحد أمھر النشالین من السجن لیعلمھ كیفیة نشل المحافظ من جیوب الناس بخفّة. وتخبرنا
المصادر أن فاروق سرق سیفًا مرصعًا بالجواھر وممتلكات ثمینة أخرى من نعش شاه إیران حین

وصل جثمانھ لیدفن في مصر. وقد أدى ھذا لحدوث أزمة دبلوماسیة بین البلدین.
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لم تكن السرقة العامل الوحید الذي أدى للشعور بأنھ شخص غیر مناسب لكرسي الحكم، بل
كان مشھوًرا بشغفھ بالطعام وشھیتھ المفتوحة وحیاتھ الباذخة، وقد وصفھ أحد الصحفیین یوًما بأنھ
«معدة تمتلك رأًسا»، بعد أن انتفخ كالبالون حین أصبح ملًكا رغم أنھ كان شابًا نحیًال ووسیًما حین
وصل إلى سدة الحكم. كان مولعًا بسیارتھ الرسمیة، سیارة البنتلي الحمراء الشھیرة، التي أصدر
مرسوًما ملكیًا یقضي بحظر امتالك أي شخص آخر لشبیھتھا لونًا وشكًال في مصر. كما جمع
الصور الخالعیة وأحاط نفسھ بمجموعة من األشخاص االستغاللیین والفنانین المخادعین
والموظفین الفاسدین. وقد استیقظ في إحدى اللیالي على أثر كابوس، حیث كانت األسود تالحقھ،
وأمر بطانتھ بمرافقتھ مباشرة إلى حدیقة الحیوانات الوحیدة في القاھرة، لیرمي جمیع األسود

بالرصاص ویقتلھا.

ربما كان فاروق لیفلت من العقاب على كل تلك التصرفات لو لم ینفر كل األشخاص الجیدین
منھ. غادرت القوات البریطانیة مصر في عام 1922 وأقرت باستقالل مصر لكنھا احتفظت بوجود
عسكري غیر مرغوب بھ ھناك، وكان الكثیر من أفراد الشعب والبالط الملكي یعتقدون بأن فاروق
دمیة في ید البریطانیین والغرب عموًما. بینما كان البریطانیون غاضبین من فاروق في الحقیقة ألنھ
لم یكن ألعوبة یسیرة في یدھم بما فیھ الكفایة، كانوا یریدون المزید من الطاعة من قِبَلھ. وسنتحدث

عن ھذا بشكل موسع أكثر في فصل االحتالل الالحق.

وحین اندلعت الحرب العالمیة الثانیة، لم یقف الجمیع ضد فاروق ألنھ كان یرید سرقة ساعة
تشرتشل فقط، بل ساعدتھم على ذلك أمور أخرى، مثل رفضھ إلطفاء األضواء في قصره في
اإلسكندریة بینما غرقت المدینة بالظالم بسبب الغارة األلمانیة علیھا، والبرقیة التي أرسلھا لھتلر

والتي یرحب فیھا بغزو ألماني لبالده إذا ما خلصوه من اإلنكلیز.

نجح فاروق في البقاء وسط الحرب بال قتال، وأعلن الحرب على قوى المحور متأخًرا جدًا،
حین انتھت المعارك تقریبًا، لكن عھده لم یدم طویًال بعد ذلك. تم خلعھ في انقالب عسكري في عام
1952 (أصبح ابنھ البالغ من العمر ستة أشھر ملًكا لمدة لم تتجاوز العام الواحد قبل إلغاء الملكیة
نھائیًا في مصر) وعاش سنواتھ المتبقیة في موناكو وإیطالیا، حیث «ازداد وزنھ أكثر من أي وقت
مضى وشغل وقتھ في مالحقة النساء» كما ُكتَِب في مجلة التایم األمریكیة. ثم توفي في النھایة بسبب
نوبة قلبیة وتم تكریمھ كما یلیق بالملوك المنفیین دون أن یتجاوز الخمسة واألربعین عاًما، وھو

یتناول سیجاره الكوبي الفخم بعد عشاء خرافي في مطعم في روما.
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وال بد لنا ھنا من ذكر أن تشرتشل لم یجد مزاحھ خفیفًا بأي حال من األحوال، وطالب
السلطات المصریة باستعادتھا من بین أغراض الملك فاروق التي تركھا في قصره في مصر.

یأمل اإلنسان والدارس على حد سواء بأن تتحسن جودة الحكام الذین یستلمون سدة الحكم مع
مرور الوقت، ولكن ھناك الكثیر من القادة من العصر الحدیث الذین یمكنھم منافسة نظرائھم
التاریخیین على مركز أسوأ الحكام على مّر التاریخ. فلنأخذ على سبیل المثال الرئیس نیازوف الذي
حكم تركمانستان ألكثر من 20 عاًما، حین كانت جزًءا من االتحاد السوفیتي، وظل رئیًسا لھا بعد
االستقالل إلى أن توفي في عام 2006. إنھ مثال حقیقي على عبادة الدكتاتور، حتى لو كانت

شخصیة ھذا الدكتاتور غبیة للغایة.

حكم نیازوف بالده مدى الحیاة لمدة عقدین من الزمن وفقًا ألھوائھ الشخصیة، وكانت كلھا
أھواًء غریبةً تماًما. وأصر على أن یُشار إلیھ باسم «زعیم التركمان»، وقام بحظر الكالب من
العاصمة عشق أباد ألنھ ال یحب رائحتھا. كما حظر اللحى والشعر الطویل واالسنان الذھبیة على
الرجال، وكان یصدر أحكاًما شدیدة جدًا على الشخصیات التلفزیونیة الشھیرة، كما منع مقدمي نشرة
األخبار من وضع مستحضرات التجمیل ألنھا كانت تمنعھ من التمییز بین الرجال والنساء على حدّ
قولھ. حظر األوبرا ومسرحیات البالیھ والسیرك ومنع األغاني المسجلة على أسطوانات في حفالت

األعراس كما حظر االستماع إلى الرادیو في السیارات بشكل تام.

تمثال نیازوف الذھبي في عشق آباد
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ثم بنى تمثاًال یشخصھ من الذھب الخالص في أھم ساحات عشق آباد ووضع لھ قاعدة
متحركة تدور بالتمثال لیواجھ الشمس على الدوام. كما كان یعشق وضع اسمھ على األشیاء، فقد
سّمى أول شھر من العام والذي نعرفھ جمیعًا باسمھ العالمي كانون الثاني باسمھ، وأطلق اسم أمھ
غوربانسلطان على شھر أبریل أو نیسان. ثم أطلق اسمھ على إحدى المدن الكبیرة في البالد واسم
أمھ على مدینة برید، وأطلق اسمھ أیًضا على مطار العاصمة واختتم األمور باستحداث عطلة

رسمیة على شرف ثمار البطیخ وقام بتسمیة أحد أنواعھا باسمھ أیًضا.

كما قام بتألیف كتاب باسم «روح ناما» یحتوي على الشعر في قسم منھ وعلى قصة حیاتھ
في قسم آخر وعلى درس تاریخي حسب كلماتھ وقسم أخیر للتنمیة البشریة. وكانت السلطات تعاقب
كل من ال یحب الكتاب بالتعذیب في أقبیتھا، وأصدر أمًرا بتقریر الكتاب كمقّرر رئیسي للحصول
على شھادة في قیادة السیارات، ثم أغلق جمیع المكتبات العامة وقرر أن كتابھ والقرآن ھما الكتابان
الوحیدان اللذان یحتاج اإلنسان لقراءتھما، وأمر ببناء تمثال عظیم لكتابھ في العاصمة، وكان التمثال
یدور أیًضا على قاعدة متحركة ویصدر أصواتًا مسجلة لمقاطع منھ بصوت القائد بین الحین واآلخر.

وانتھى بھ األمر بإعالن أن قراءة كتابھ شرط أساسي لدخول الجنة بعد الموت.

كما أنفق الكثیر على مشاریع حمقاء، كبناء قصر من الجلید وسط الصحراء وھرم عظیم
كأھرامات مصر ودفع 60 ملیون جنیھ إسترلیني كنفقات لبناء جامع یحمل اسمھ. كما أمر ببناء درج
مھول من اإلسمنت المسلح لتسلق جبل أجرد مھجور وأجبر جمیع الموظفین في مؤسسات الدولة
على اجتیاز تلك الرحلة وصعود ذلك الدرج كل عام. وفي عام 2004، قام باالستغناء عن خدمات
15 ألف موظف في القطاع الصحي واستبدلھم بجنود عسكریین، وأغلق جمیع المستشفیات خارج
العاصمة على أساس أن تستقبل العاصمة جمیع المرضى من البالد. ثم ألغى القسم الدستوري معلًال
ذلك بانھ یحتوي على الكثیر من النفاق، وألّف بنفسھ قسًما جدیدًا یقسم فیھ الشخص على اإلخالص لھ
وحده. كان نیازوف یوقف شحنات المخدرات المھربة ویحتفظ بھا لنفسھ، ویطلق النار على أعداء
وھمیین في سكنھ الخاص. لم تتمتع الصحافة بالحریة في عصره، قُِمعَت المعارضة بوحشیة ووجب
على جمیع الجماعات المدنیة والعامة واألحزاب السیاسیة والدینیة تسجیل نفسھا في وزارة العدل.
أمام مبنى تلك الوزارة انتصب تمثال شامخ للمرأة التي تمثل العدالة، والتي كانت تشبھ أمھ بشكل

ملحوظ للغایة.
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ال یمكننا تعلم درس من سنوات حكم نیازوف الطویلة والموحشة إال أن نتوقف حین نالحظ
أن أعمالنا بدأت تشبھ أعمالھ.

وعلى رغم سوء وضعھ كحاكم، وعلى رغم حظ بالده العاثر لتمر بعشرین عاًما مظلمةً من
ذلك الحكم الدكتاتوري الغاشم، إال أنھ ال یتربع على عرش أسوأ الطغاة عبر التاریخ، فقد كان ھناك
قادة أكثر شًرا، وربما قادة أقل كفاءة، ولكن إذا كنت ترید مثاًال جیدًا على أسوأ ما قد یصل إلیھ الحكم
الدیكتاتوري، فال بد لنا من ذكر اإلمبراطوریة العثمانیة، التي أثبتت أن األمور السیئة تأتي معًا

وبشكل جماعي في بعض األحیان.

 

القفص الذھبي

حظي عدد قلیل جدا من األماكن حول العالم بسلسلة من القادة الرھیبین تماما كالتي عانت
منھا اإلمبراطوریة العثمانیة في النصف األول من القرن السابع عشر. إذ أضاف المؤرخون لقب
«المجنون» على أسماء اثنین منھم، وھي لیست عالمة جیدة أبدا. واألسوأ من ذلك ھو أن األشخاص

الذین لم یحملوا لقب «المجنون» كانوا یستحقونھ أكثر من غیرھم.

كان اثنان من ھؤالء المجانین أخوة، والثالث كان عًما لھما، مما یجعل من الصعب علینا
الیوم أن ال نفكر بوجود مرض وراثي في تلك العائلة، ولكن.. ما الذي یمكننا توقعھ من أنظمة كتلك؟
لم یكن بإمكان أحد توقع نتائج أفضل من تلك بعد المحاوالت الحثیثة من أفراد تلك السالالت إلنتاج

ملوك وسالطین بعقول كھذه.

لم یكن قصر توبكابي مكانًا آمنًا في تلك الفترة، وخصوًصا إذا كان الشخص أحد أبناء
السلطان. كانت المشكلة في األخوة، أو على األقل، كان األخوة ھم المشكلة حین یموت األب ویھرع

الجمیع الستالم زمام السلطة.

تحولت الصراعات الوحشیة على السلطة حین وفاة الملك إلى تقلید عائلي طبیعي في ذلك
الزمن، قبل قرون عدیدة من اآلن. مما أدى كل مرة تقریبًا إلى قیام حروب أھلیة. ولم تكن تلك
الصراعات على العرش مفیدة ألحد، وخصوًصا حین یملك المرء أحالًما توسعیة، ولھذا.. كان یبدو

ألبناء السلطان أن قتل أخوتھم ھو أسھل طریقة إلخالء الطریق لھم إلى كرسي الملك.
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وكان الجانب السلبي الوحید لھذه الطریقة التي تعتمد على إبادة األخوة ھي احتمال موت
الملك الجدید دون وجود وریث، إذا ما كان صغیًرا في السن مثًال، مما یعني زوال الساللة الحاكمة
تماًما. ال یمكن ألحد أن ینسى ما حصل عام 1595، حین قتل أنصار والدة األمیر محمد أخوتھ
التسعة عشر حین توفي والده، لیتمكن ھو من الصعود إلى سدة الحكم بال منازع ویتحول إلى
السلطان محمد الثالث. لكن األمر كان صعبًا ووحشیًا أیًضا في ذلك الزمن، ولھذا اخترع ابن
السلطان أحمد األول ما بات یعرف عبر القرون باسم القفص الذھبي، الحتجاز عدد من أخوتھ،

واالحتفاظ بھم كملوك محتملین إذا ما تعرض الملك الجدید للقتل أو الموت بال وریث.

لم یكن القفص الذھبي قفًصا بالمعنى الحرفي للكالم، بل كان برًجا فخًما مزخرفًا إلى جانب
الحرملك داخل قصر السلطان، لكنھ كان یشبھ القفص في جوانب عدیدة، ألن ساكنھ لم یكن یتمكن

من مغادرتھ.

كسر أحمد األول قاعدة إبادة األخوة حین استلم الحكم عام 1603، وسمح ألخیھ األصغر
مصطفى بالبقاء على قید الحیاة، كان أحمد في الثالثة عشرة من عمره، ومصطفى في الثانیة عشرة،
مما لعب دوًرا ھاًما في اتخاذ ذلك القرار، ألن أحمد لم یكن لینجب وریثًا قبل سنوات أخرى، وربما
بسبب تعاطفھ مع أخیھ األصغر الذي كان ضعیف البنیة ھش الجسد. وربما كان أحمد شخًصا

رحیًما.. بكل بساطة.

بأي حال.. بدًال من قتلھ، أُرِسَل مصطفى إلى البرج لیعیش في القفص، فیما بدا أحمد حیاتھ
كسلطان، وبقي األمر على ھذا الحال إلى أن توفي أحمد بمرض التیفوس عام 1617.

أنجب أحمد في ھذه األثناء عدیدًا من األبناء الذین كان یمكن ألحدھم أن یستلم زمام السلطة،
لكن صغر سنّھم جمیعًا والصراعات التي كانت تتم في الخفاء من قبل الحریم أدت لتغییر في مسار
األحداث (ألن محظیة السلطان األخیرة لم ترغب بأن یُقتل أبناؤھا كما جرت العدة لیتمكن أخوھم
األكبر غیر الشقیق من استالم السلطة)، وھكذا تدخلت القوى الحاكمة من وراء الستار وغیّرت الخط
الوراثي في العائلة، وقضت بانتقال السلطة من األخ ألخیھ بدًال من تسلیمھا البنھ البكر عثمان،

ولھذا.. تحول مصطفى األسیر، إلى السلطان مصطفى األول.

لكن األمور لم تجِر على ما یرام.

لم تكن طینة مصطفى من طینة الملوك، لم یُخلق لیكون سلطانًا، وال یبدو أنھ كان حریًصا
على مركزه الجدید، كما أن قناعتھ بأن شقیقھ سیقتلھ في أي لحظة خالل األعوام االثنتي عشرة
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األولى من حیاتھ، وسجنھ ألربعة عشر عاًما بعد ذلك دون فعل أي شيء سوى تناول األفیون
والتسكع مع المحظیات لم تساعده على تبوؤ العرش. وقد تأمل أفراد البالط األقویاء بأن تلعب مكانتھ
الجدیدة دوًرا في تغییر نمط حیاتھ وشخصیتھ وتسمح لھ باختراع شخصیة جدیدة یقدم بھا نفسھ من

جدید إلى المجتمع، ولكن.. ھذا لم یحدث.

فتحولت مھام مصطفى الرئیسیة في الحكم إلى الضحك على الناس، وشدّ لحى الوزراء،
ورمي عمائمھم أرًضا حین یكلمونھ حول أشیاء حكومیة مھمة. وكان یمیل لتعیین أشخاص
عشوائیین - مثل المزارع الذي قابلھ أثناء الصید - في وظائف رسمیة قویة. والحظ المحیطون بھ
أیضا أنھ كان یأمر عبدتین عاریتین تماًما بمرافقتھ في جمیع أنحاء القصر، وأنھ كان یستعمل

العمالت الذھبیة والفضیة لصید السمك.

ضاق أفراد البالط ذرًعا بھ بعد أقل من ثالثة أشھر على تولیھ الحكم، فخلعوه بمؤامرة
أخرى ووضعوا على العرش الفتى عثمان ذي األربعة عشر ربیعًا، فتدبر مصطفى األول أموره

وتمكن من العودة إلى القفص الذھبي مرة أخرى ونجا بأعجوبة من محاولة قتلھ المحكمة.

كان یمكن لألمر أن ینتھي عند ھذا الحدّ، إال أن األیام بیّنت بأن عثمان الثاني المبّكر كان
شخًصا طموًحا وسلطانًا غیر تقلیدي یتمتع بحماسة لإلصالح ورفٍض تاٍم لاللتزام بالتقالید. حیث نجح
في الضغط على أفراد البالط لمنع قتل أّيٍ من إخوتھ خالل فترة حكمھ. ثّم ارتكب الخطأ الحاسم حین
أزعج وحدات النخبة في الجیش العثماني، وھم اإلنكشاریون، حین ألقى اللوم علیھم لفشلھ في الفوز
في معركة قادھا، وعاقبھم بإغالق المقاھي ومنعھم من التدخین أو الشرب، قبل التخطیط أخیًرا

لحلھم تماًما وتأسیس جیش بدیل في سوریا.

ومع أن عثمان كان على حّق في ما یتعلق بقدراتھم العسكریة، إال أنھم كانوا معارضین
تماًما ألفكاره وخططھ تلك، وال عجب في ذلك. وھكذا كان عثمان الثاني السلطان األول في التاریخ

الذي قتلھ جیشھ الخاص بإجماع تام من جمیع أفراده، وقد قتلوه خنقًا باألیادي.

وھكذا.. حین لم یجد البالط وریثًا للعرش من نسل عثمان الثاني، اضطروا إلحضار
مصطفى من القفص الذھبي مرة أخرى الستالم زمام األمور، لكنھ لم یكن على ما یرام.

ال یمكننا تخمین أفكارھم حول وضعھ النفسي والعقلي خالل سنواتھ األربع اإلضافیة التي
قضاھا في السجن بعد تولیھ الحكم في المرة األولى، لكن ظنّھم خاب خالل فترة وجیزة من تولیھ
الحكم للمرة الثانیة ألن وضعھ لم یتطور نحو األفضل، بل تدھور نحو األسوأ. في البدایة.. حین
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حضروا لمقابلتھ لزّف نبأ تولیھ العرش مرة أخرى، قام بتقیید نفسھ بالسالسل إلى أحد الجدران
ورفض مغادرة الغرفة صائًحا: «ال أرید أن أصبح سلطانًا». وبعد أن قاموا بھدم جدران الغرفة
الستخراجھ منھا، قضى مصطفى شطًرا كبیًرا من وقتھ في الركض في أنحاء القصر بال ھدى،
وبكل أسى ویأس، بحثًا عن أخیھ عثمان الثاني ألنھ كان یعتقد أن أخاه مختبئ في إحدى الخزائن

لمالعبتھ، وأنھ سیسلمھ زمام السلطة حین یجده، لیتمكن من العودة لقفصھ من جدید.

استمر الحال على ھذا المنوال سبعة عشر شھًرا، قام مصطفى خاللھا بالقضاء في أمور ال
تصدّق، كتعیین أحد حمیر الجّر والنقل مسؤوًال عن أحد المساجد، إلى أن قرر الجمیع بأن األمور
زادت عن حدّھا واجتمعوا على الرأي إلحالتھ إلى القفص من جدید، بمن فیھم أمھ التي ناضلت من
قبل لوضعھ على العرش، مع وعد من المتآمرین بأّال یقتلوه مھما جرى. تمكن مصطفى بھذه
الطریقة من أن یجلس على العرش مرتین، وأن یكون السلطان الوحید في الساللة العثمانیة الذي لم

یُقتل على ید أحد أخوتھ أو أقاربھ.

تمیّز السلطان الجدید مراد الرابع بناحیتین مفیدتین للغایة للبالط العثماني، إذ أنھ لم یكن
مجنونًا من ناحیة، كما أنھ كان في الحادیة عشرة من عمره من ناحیة أخرى. وتمكنت أّمھ قوسم،
المرأة الذكیة الداھیة، والالعبة الرئیسیة خلف الستار في تلك المسرحیات السابقة جمیعًا، من الحكم
لسنوات نیابة عن ابنھا الصغیر، األلعوبة التي استخدمتھا لمصالحھا إلى أن مّرت األعوام وكبر
مراد الرابع وأدرك ما كان یدور من دون علمھ، لكنھ تكّشف عن شخص سیئ للغایة بدًال من الحاكم

العادل الذي كانت اإلمبراطوریة في انتظاره.

عقد مراد الرابع عزمھ على تأكید سلطتھ وتعزیزھا، فتجاوز أخاه عثمان في قراره لحّل
الجیش االنكشاري، ومنع التدخین والخمر والقھوة على وجھ الخصوص، منع الجمیع في مملكتھ من

شرب القھوة.

وإذا ما أردنا تشبیھ منع الشعب من تناول القھوة في تركیا لمبادئ حیاتنا الیوم لكان األمر
أشبھ بمنع الفرنسیین من تناول األجبان مثًال، ومنع األمریكان من اقتناء األسلحة، ومنع البریطانیین
من انتقاد اآلخرین وتنمیطھم ووضعھم في قوالب جاھزة. لكنھ كان عاقد العزم ومصمًما على تنفیذ
أوامره، فوضع دوریات تجوب الشوارع في اللیل متخفّین بمالبس العامة للتأكد من عدم تناول القھوة

ھنا أو ھناك، ومنحھم اإلذن بقتل أي شخص یضبط متلبًسا وھو یشرب القھوة.
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وقضى بقیة وقتھ في إعدام أي شخص ألي سبب، كعزف نغمة غیر صحیحة، أو رفع
الصوت أثناء الحدیث، أو المشي بجانبھ أقرب من الالزم، أو اإلبحار إلى جانب قصره، أو ألن ذلك

الشخص امرأة.. ھكذا بكل بساطة.. فقد كان یكره النساء كره العمى.

تشیر اآلثار إلى أن مراد قتل حوالي خمس وعشرین ألفًا من البشر خالل خمس سنوات من
أصل سنوات حكمھ السبع عشرة، أي أنھ ذبح وسطیًا ثالثة عشر شخًصا یومیًا خالل تلك السنوات
الخمس، ولم یتوقف عند ھذا الحد، لكنھ توقف عن إعدام الناس لألسباب اآلنفة الذكر، وقرر قتل أي
شخص ألي سبب، وكان یتجول في األنحاء رافعًا سیفھ في وجھ أي شخص ال یعجبھ شكل رأسھ
مثًال. لكن مراد الرابع ھذا لم یكن رغم كل تلك األسباب الحاكم الذي نعتھ التاریخ بالسلطان

المجنون.

كما قام مراد الرابع أیًضا بقتل جمیع األخوة الباقین الذین لم یقتلھم سلفھ عثمان الثاني.
وحینما مات عام 1640 بسبب تشمع الكبد من كثرة شرب الكحول، أثار سبب موتھ الكثیر من
السخط واالستغراب بین صفوف العامة ألنھ منع الجمیع من شرب الخمر، وأمر على سریر موتھ،
وقبل وفاتھ بخمس دقائق بقتل األخ الوحید (إبراھیم) الذي بقي محتجًزا طوال سنواتھ الخمس
والعشرین داخل القفص الذھبي، مفّضًال اندثار الحكم العثماني على استالم أخیھ ھذا لزمام السلطة.
قضى إبراھیم حیاتھ كلھا داخل القفص، محاصًرا بالخوف من الموت على ید حراس أخیھ، ولنا أن
نتخیّل صّحة توقعاتھ مھما طال الزمن. ومن جدید.. لم یُقتل إبراھیم بسبب تدخل والدتھ الداھیة

قوسم.

لكن الناس والبالط لم یتنفسوا الصعداء طویًال بعد فرحتھم بالخالص من الطاغیة مراد، ألن
إبراھیم لم یكن مجنونًا حین دخل القفص رضیعًا، لكنھ خرج منھ مجنونًا بال أدنى شك.. بعد قضاء

عمره كلھ بین جدران ال خروج منھا.

وكسلفھ مصطفى، كان رافًضا تماًما لفكرة مغادرة القفص معتقدًا أنھا مؤامرة تُحاك ضده
لقتلھ، ولم یقتنع إال حین أحضروا لھ جثمان أخیھ المتوفى إلى غرفتھ.

وما أن تمكنوا من إخراجھ حتى اقترحت والدتھ علیھ شغل وقتھ بالجواري، ألنھا كانت تعلم
تماًما بأنھ ال یصلح للحكم. لكنھ لم ینفذ اقتراح والدتھ فقط، بل بالغ كثیًرا في تنفیذ اقتراحھا.

وإلى جانب ولعھ الغریب بارتداء الفراء على الدوام، والذي دفعھ لألمر بفرش وتغطیة
غرف القصر جمیعھا بالفراء، فقد كان مھووًسا بالجنس إلى حدّ مرضي، مما منح أمھ الوقت الذي
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تحتاجھ للحكم بدًال عنھ. حیث قامت بتزویده بعدد مھول من الجواري وتركتھ محاًطا بحلم خرافي
عن آلھة الجنس مما أنھكھ وأبعده عن غرفة العرش.

شملت عادات إبراھیم الجنسیة أموًرا رھیبة (وأنا دقیق للغایة ھنا، ویمكن للجمیع االطالع
على المصادر)، فقد وصف دیمیتري كنتمیر أمیر مولدافیا ما رأتھ أم عینیھ في ذلك الحرملك قائًال:
«كان السلطان یجمع العذارى من الجواري بین الحین واآلخر في حدیقة القصر، ویأمرھن جمیعًا
بالتعري أمامھ، ثم یصھل كجواد في سباق ویمتطیھن واحدة تلو األخرى في فرحة عجیبة، ویأمر
بعضھن بالصراخ والمقاومة كما لو أن األمر عملیة اغتصاب ولیس جنًسا بین السلطان والجاریة».

ثم باتت األمور أسوأ، حسب وصف أمیر مولدافیا، فقد شاھد إبراھیم بقرة في أحد المراعي
في إحدى جوالتھ وشعر مباشرة بأنھا فاتنة للغایة، أثارتھ أعضاء البقرة التناسلیة، فأمر برسمھا
ونسخ الرسم وتوزیعھ على أنحاء اإلمبراطوریة بحثًا عن امرأة لھا عضو تناسلي ضخم كتلك البقرة.

نعم.

من الجدیر بالذكر أن مصدرنا ھذا قد ال یكون عادًال تماًما، قد یكون متحیًزا بشكل أو بآخر،
إال أنھ درس في القسطنطینیة وتكلم اللغة التركیة وقام بكتابة ھذه التفاصیل بعد عقود من حدوثھا.
وقد سجل جمیع تلك التفاصیل في كتاب سّماه: تاریخ صعود وانحطاط اإلمبراطوریة العثمانیة، وقد
كتبھ بعد انتھاء حلف مولدافیا مع تركیا وتحولھا للوالء لروسیا، وبعد خسارتھ الفادحة أمامھم وحبسھ
ونفیھ، مما یعني بأنھ لم یكتب كتابھ بال تحیّز أو أحقاد. وبقاء اإلمبراطوریة العثمانیة على قدمیھا
لقرنین بعد كتابة كتابھ یؤكد لنا أنھا لم تكن في مرحلة انحدار حین كتب ما كتبھ وأطلق ذلك االسم

على الكتاب.

أسفر بحث إبراھیم عن امرأتھ الموعودة ذات األعضاء التناسلیة العظیمة كالبقرة عن فتاة
في أرمینیا، اسمھا مكعب السكر، وسرعان ما أصبحت محظیتھ، وسرعان ما خرجت األمور عن
السیطرة، فقد أخبرتھ في إحدى المرات أن إحدى جواریھ لیست مخلصة لھ فاستعر غضبھ بجنون
مما حدا بھ إلى ضرب ولده بسكین في وجھھ ألنھ مازحھ بھذا الشأن، وألن جاریتھ لم تتمكن من
تأكید ھویة الخائنة، قام بتقیید جمیع الجواري المتواجدات في الحرملك في ذلك الیوم، والبالغ عددھم
مائتین وثمانین جاریة، وتعبئتھن في أكیاس ورماھن في میاه البوسفور. وخوفًا من سلطان مكعب
السكر المتعاظم مع مرور الوقت وتأثیرھا على السلطان، قامت قوسم في أحد األیام بدعوتھا إلى

العشاء وقتلتھا، وأخبرت ابنھا أن محظیتھ ماتت بسبب مرض مفاجئ غریب.
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ومع حلول ھذا الوقت، كانت نزوات إبراھیم وأھواؤه قد أبعدت عنھ جمیع المحیطین بھ
ونفّرتھم منھ. كما أن ولعھ بالفراء والنساء كان یقود الخزینة إلى اإلفالس بخطى حثیثة، لكنھ حظي
بالعدید من األوالد مما یعني أن اإلمبراطوریة لم تعد مھددة باالندثار. وقد اتفق الجمیع على التخلص
منھ، بمن فیھم والدتھ قوسم نفسھا، فانتفض الجیش االنكشاري للمرة الثانیة خالل عقدین من الزمن
وساقوا إبراھیم مكبًال باألصفاد إلى القفص من جدید. وقضى المتعوس آخر عشرة أیام من حیاتھ في

نفس المكان الذي قضى فیھ طفولتھ، قبل أن یقرر المتآمرون إنھاء ما بدأوه بالتخلص منھ نھائیًا.

یبدو تاریخ اإلمبراطوریة العثمانیة في تلك الفترة أشبھ بكابوس من الكوابیس التي تصیب
المرء بسبب الحّمى، مع إضافة بغض النساء الشدید إلى صفات الحالم، إنھا حقبة تجعل من
مسلسالت تاریخیة معاصرة مثل صراع العروش تبدو كلعبة أطفال بالمقارنة معھا، ویجعلھا عصیّة
على التصدیق أكثر وأكثر لشدة دمویتھا. كما أنھ ال یمكن ألحد أن یمیّز الحقیقة من المبالغات
والمغالطات التاریخیة التي ُكتِبَْت لتُنِصف الالعب السیاسي وتُبّرر كل القتل والدماء التي سالت على

یده.

كما أن قصص تلك الحقبة لم تكن محض قصص سالطین مجانین ونساء نافذات فقط، بل
كان عصر بدایة التكنولوجیا والحركات االقتصادیة الكبرى في العالم أجمع، باإلضافة لتشكل
التحالفات الجدیدة وإعادة رسم الحدود بین الدول واندالع الحروب أینما ولیت وجھك. ولم تكن
اإلمبراطوریة العثمانیة مختلفة عن ذلك، فما أن انقضى النصف الثاني من القرن السابع عشر حتى
ودّع العثمانیون عصر قتل األخوة واألخوات المنّظم والحروب األھلیة، وأسسوا اقتصادًا متینًا
وغیّروا نظام الدولة األحادیة إلى النظام البیروقراطي. وكانوا بعیدین كل البعد في تلك المرحلة عن
بدء انحطاط دولتھم، بل یمكننا القول إنھم خرجوا من مآسیھم الدمویة تلك بشكل جید، وأن

المظلومین الحقیقیین ھم جمیع أولئك الضحایا الذین ذُبِحوا في القرون الماضیة بال سبب.

 

خمسة قادة آخرین لم یكن یجدر بھم أن یجلسوا على 
كرسي الحكم

 

القیصر ویلیام الثاني
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كان القیصر ویلیام الثاني یرى في نفسھ مفاوًضا من الطراز الممتاز مع لمسة
دبلوماسیة ذھبیة، لكن میزتھ الحقیقیة كانت قدرتھ على إھانة أي حكومة تواصل

معھا، مما یفسر لنا الكثیر عن كیفیة اندالع الحرب العالمیة األولى.

جیمس السادس واألول

لم یكن جیمس ھذا أسوأ عاھل على اإلطالق، فقد وّحد عروش اسكتلندا
وبریطانیا وإیرلندا ووضع إنجیًال موّحدًا، لكنھ كان مھووًسا بمالحقة الساحرات
وتعذیبھن على مرأى ومسمع منھ شخصیًا، كما أنھ كتب مؤلفًا عن حمالتھ

العظیمة للقضاء على الساحرات.

كریستیان السابع

كان كریستیان ھذا ملًكا فقیًرا على عرش الدانیمارك. لكنھ كان مھووًسا جنسیًا
بشكل ال یمكن وصفھ، مما یجعلھ أبعد ما یكون عن مكانة العرش الذي جلس

علیھ.

القیصر بیتر الثالث

كان مھووًسا بدمى الجنود الخشبیة، إلى درجة أنھ لم یتمكن من إتمام زواجھ من
عروسھ كاثرین سوى بعد سنوات لشدة انشغالھ باللعب بتلك الدمى. كما أنھ قام
في إحدى المرات بمحاكمة جرذ في محكمة عسكریة حقیقیة ألنھ حاول سرقة

إحدى الدمى من غرفتھا.

تشارلز الرابع

كان مشھوًرا لقناعتھ بأنھ مصنوع من الزجاج، وأنھ قد یتحطم في أي لحظة.
وقد انتھى حكم ھذا الملك المتعوس لفرنسا بعد أن خدعھ البریطانیون للتوقیع
على معاھدة تقول إن الملكیة البریطانیة وریثة لعرش فرنسا، مما أدى لحروب

بال نھایة لقرون تلت.
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 5
قوة الشعب

 

بفضل قدرة الحكام االستبدادیین على تخریب الدنیا والدول واألماكن واألزمنة، حاولت
جمیع األمم على مر التاریخ أن تخفف من ذلك عبر تجربة شيء یُسمى «الدیمقراطیة»، بدرجات

متفاوتة من النجاح.

ما زال مكان تجریب الدیمقراطیة للمرة األولى محل خالف، لكن اتخاذ القرارات بشكل
جماعي كان سمة رئیسیة للمجتمعات الصغیرة المبكرة في التاریخ بكل تأكید. كما أن ھناك أدلة
تاریخیة على اقتراب الھنود من تأسیس نظام دیمقراطي قبل 2500 تقریبًا، لكن الفضل یعود بالطبع
لمدینة أثینا الیونانیة في تبني أول نظام دیمقراطي ووضع أسس أول حكومة دیمقراطیة في التاریخ،

وذلك في عام 508 قبل المیالد.

أھم سمات الدیمقراطیة ھي وضع وصف دقیق لماھیة المواطن، ألن الحكومة یجب أن تكون
في خدمتھ، وھو القادر على تغییر حكومتھ إذا لم تكن على مستوى توقعاتھ. ولفترات طویلة عبر
التاریخ، وفي بلدان عدیدة، لم یكن تعریف المواطن یشمل جمیع الناس الموجودین على أراضي
الدولة، بل یستثني منھم جماعات معینة، كالنساء والفقراء واألقلیات العرقیة، إذ ال یمكن منح صفة

المواطن ألّي كان، ألیس كذلك؟

من مشكالت الدیمقراطیة األخرى ھي حماس الناس لھا ألنھم یعتقدون أنھا تمنحھم السلطة،
لكنھا سرعان ما أثبتت أنھا تسلب المواطنین سلطتھم تلك. وكنتیجة لذلك، تتطلب الدیمقراطیة عمًال

جباًرا من موظفیھا لتبقى واقفة على قدمیھا دون أن یالحظ المواطنون أنھم عبید لھا.
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وكمثال على ھذا، حاول الرومان منع الدیمقراطیة من االنجراف والتحّول إلى الدیكتاتوریة
بشتى الوسائل، فقّسموا مركز المستشار إلى منصبین مختلفین، وكان منصب المستشار ھذا یتمتع
بأعلى سلطة یمكن تخیلھا، ألنھ یجمع بین قیادة الجیش والقوى العسكریة المدني. فقاموا بقسم تلك
السلطات بین شخصین بدًال من جمعھا في منصب منتخب واحد، وقرروا أن یتم انتخاب قادة جدد
كل عام، وأن یتبادلھا القائدان دوریًا بشكل شھري، وأن ال یكون ألي منھما أي سلطة سوى على
فیلقین من أصل الفیالق الرومانیة األربعة. وقد كانت تلك وسیلة جیدة حقًا كي ال تقع السلطة المطلقة

في ید رجل واحد.

لسوء الحظ، لم یكن األمر مثالیًا ألن الفیالق األربعة كانت مطلوبة سویة لشن أي معركة أو
للدفاع عن المملكة، كما جرى حین ھاجمھم ھنیبعل بجیشھ الجّرار الذي تقدمتھ الفیلة عام 216 قبل
المیالد. وھكذا.. اضطر قادة الفرق للتنقل جیئة وذھابًا بین القائدین لوسیوس أمیلیوس باولوس
وغایوس تیرینتوس فارو. كما واجھتھم مشكلة عدم تطابق الرؤى الحربیة، ففي یوم یكون القائد
الحذر باولوس على رأس السلطة، وفي الیوم التالي یحوزھا زمیلھ القائد فارو المتھور، وھلم جًرا.
انتظر ھنیبعل الذي رغب في جّرھم إلى میدان المعركة یوم تولي فارو للسلطة وبادرھم بالضربة..

ھكذا بكل بساطة، فتمكن ھنیبعل من محق الجیش الروماني عن بكرة أبیھ.

ولوقف مثل ھذه المھازل، ما كان من الرومان إال أن یجدوا حًال.. وھو وضع دكتاتور على
رأس السلطة، شخص یملك السلطة المطلقة في أوقات األزمة، واالتفاق معھ على التنازل عن
السلطة حال انتھاء المشكلة. ولسخریة القدر، تخلّص مجلس السیناتورات الروماني من الدیكتاتور
قبل المعركة بساعات ألن استراتیجیتھ وتكتیكھ الحربي لم یعجباھم. الفكرة ممتازة كفكرة، لكنھا
تعتمد على شخص واحد ممسك بزمام السلطة المطلقة وقیادة جیش جرار، ومع ذلك فقد تداول
الرومان ذلك المنصب بال مشاكل إلى أن قرر قائد طموح اسمھ یولیوس قیصر أنھ سیحتفظ بالسلطة
المطلقة لنفسھ. انتھى األمر بھ مطعونًا حتى الموت، لكن جمیع من تولوا المنصب بعده قرروا
االحتفاظ بالمنصب ألنفسھم، فسرعان ما تحولت الجمھوریة الرومانیة إلى اإلمبراطوریة الرومانیة.

تبنّت النظم الدیمقراطیة بعد ذلك طرقًا عدة لمنع القادة والحّكام من الوقوع في حبائل إغراء
السلطة المطلقة، كالنظام االنتخابي في الوالیات المتحدة. ویجب علینا أن نشكر القدر ألننا لم نولد في
جمھوریة البندقیة یوم كانت تعتمد على نظام انتخابي فرید من نوعھ قبل عدة قرون، یتم فیھ انتخاب

قاٍض یُسّمى القاضي األول لحكم الجمھوریة.
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وباعتبار أن ذلك المنصب كان منصبًا مدى الحیاة یتم انتخابھ من قبل مجلس النخبة األعلى،
وھم القلة القلیلة من النخبة، مما ال یدع مجاًال للشك بوجود الفساد. تأسس ذلك النظام االنتخابي عام
1268 بنیّة منع أي شخص من التحكم باالنتخابات. وقد تمت االنتخابات بالطریقة التالیة: یتم اختیار
أول ثالثین شخًصا عن طریق السحب العشوائي، ثم یتم السحب مجددًا من ھذه الثالثین األخیرة
لتقلیص الرقم إلى تسع أسماء. یقوم ھؤالء التسعة بانتخاب أربعین عضًوا للمجلس، یتقلص رقمھم
فیما بعد إلى اثني عشر عن طریق سحب عشوائي آخر، ینتخبون بدورھم خمسة وعشرین عضًوا
یتحولون مرة أخرى إلى تسع أعضاء، ینتخبون خمسة وأربعین، یتم تقلیصھم إلى أحد عشر،
ینتخبون واحدًا وأربعین وفي الجولة العاشرة واألخیرة یقوم ھؤالء الواحد واألربعین عضًوا

بانتخاب قاٍض أول.

یا لھ من أمر مجھد وسخیف للغایة، وال بد أنھ كان كابوًسا للعصبة السیاسیة الفینیسیة، إذ ال
یمكن بأي شكل ألحد مھما كان أن یتنبأ بھویة الفائز. ولكن.. إنصافًا لألولیغارشیة الفینیسیة، ال بد لنا
من القول بأنھم نجحوا، ألن األمر بقي على حالھ دون مشاكل لخمسمئة عام سادھا االزدھار

االقتصادي، إلى أن قام نابولیون بونابرت باحتالل البندقیة عام 1797.

في الواقع.. ھذا یجعل من البندقیة منارة ومضرب مثل في االستقرار، وخصوًصا حین نأخذ
وضع إیطالیا العصیب بعین االعتبار، فقد توالت على حكمھا خمس وستون حكومة وثالثة وأربعون
رئیس وزراء خالل 72 عاًما قبل الحرب. وبالمقارنة معھا، كان لبریطانیا خمسة عشر رئیس
وزراء خالل نفس الفترة، مع األخذ بعین االعتبار أن بعض األشخاص حازوا المنصب أكثر من
مرة. وھذا أمر ھام للغایة في وقتنا ھذا ألن إیطالیا تمر كالعادة بواحدة من أزماتھا الدستوریة
المتكررة. وألجل الدقة المھنیة، ألكتب الجملة التالیة مع فراغات فیھا لتتمكنوا أنتم من ملء الفراغ

حسب التاریخ الذي تطالعون فیھ الكتاب.

تعاقبت على حكم 
إیطالیا -------- حكومة 
ابتداء من عام 1946.

إحدى مشكالت الدیمقراطیة التي تجعلھا ھّشة وسریعة العطب ھي أن السیاسات التي بدت
معقولة تحت إحدى الرایات اللیبرالیة الدیمقراطیة تتحول إلى إصابة في مقتل وتسبب مصائب ال
حل لھا حین تتولى حكومة أكثر میًال إلى الدیكتاتوریة منھا إلى الدیمقراطیة الحكم. انظروا إلى
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المكسیك على سبیل المثال، ففي النصف األول من القرن التاسع عشر، حین قررت الحكومة الولیدة
بعد استقالل المكسیك عن إسبانیا مباشرة االستفادة من مقاطعتھم الشمالیة البعیدة تكساس، والتي
تفتقر لكل شيء.. فقرروا تحویلھا إلى منطقة عازلة تحمیھم من ھجمات السكان األصلیین، فشّجعوا
المزارعین األمریكان ومربي الماشیة للمجيء واالستقرار في المنطقة، وسلموھم الكثیر من
األراضي عن طریق عمالء ووكالء ال عمل لھم سوى تشجیع الناس ونشر الكلمة بین القرى
األمریكیة المتاخمة، وقد تشجع الكثیر من الناس على فعل ذلك ألن المكسیك والوالیات المتحدة لم

توقعا على معاھدة تقضي بتسلیم الفارین من وجھ العدالة.

شعرت السلطات المكسیكیة بالخطر حین أصبح من الواضح أن بعض الوكالء یكتسبون قوة
سیاسیة كبیرة مع الوقت، وأن العدید من المستوطنین لم یكونوا مستعدین لالمتثال لقوانین الحكومة
المكسیكیة. شعر المكسیكیون بالصدمة، وفي عام 1830، قرروا فجأة منع أي ھجرة أمریكیة

أخرى، لكنھم وجدوا أنفسھم عاجزین عن وقف تدفق المھاجرین األمیركیین عبر الحدود.

وصلت األمور إلى ذروتھا عندما تم استبدال الحكومة المكسیكیة اللیبرالیة (نسبیًا) بدیكتاتور
مستبد في شخص الرئیس أنطونیو لوبیز دي سانتا آنا، الذي قام في عام 1835 بحل الكونغرس
المكسیكي وأقّر تغییرات كبیرة في دستور البالد لجمع مقالید السلطة في یده، مما جعلھ دیكتاتوًرا بال
منازع. بدأ الحاكم بقمع المعارضة بقوة في تكساس، وقاد حملة على مجتمع المھاجرین األمریكیین
مما أدى إلى تأجیج التوترات، وسرعان ما تمرد السكان على نطاق واسع. وبحلول عام 1836،
وبعد الحرب التي شملت أحداث أالمو الشائنة، أعلنت تكساس استقاللھا، وانضّمت عام 1845 إلى
الوالیات المتحدة، وبدًال من وجود منطقة عازلة مفیدة ضد التوسع األمریكي، فقدت المكسیك

مقاطعة ال مثیل لھا.

یمكننا استخالص بضعة دروس متباینة من ھذا.. ‹ال تُشجع الھجرة ثّم تحاول التخلص من
المھاجرین وتأتي بتحركات ضدّ مجتمعاتھم، ومن ناحیة أخرى.. ال تفترض أّن الدیمقراطیة ستدوم

إلى األبد ألنھا ال تدوم أبدًا.

بطبیعة الحال، تعتمد الدیمقراطیة إلى حد ما على الناخبین الذین یتخذون قرارات جیدة في
المقام األول. على سبیل المثال، في عام 1981، انتخبت مدینة سونول الصغیرة في كالیفورنیا كلبًا
رئیًسا للبلدیة، حیث فاز بوسكو راموس من فصیلة الالبرادور، على مرشحین بشریین بفوز ساحق

بعد أن أدخلھ براد لیبر إلى السباق بعد لیلة سكر في حانة محلیة.
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إنصافًا لناخبي بوسكو، سار أمر انتخابھ على ما یرام، وحصلت مجریات االنتخاب على
إشادة على نطاق واسع، وشغل بوسكو منصب رئیس البلدیة ألكثر من عقد إلى أن توفي عام 1994.
وذكر أحد سكان سان خوسیھ كما جاء في صحیفة میركوري نیوز عام 2013 أن العمدة «اعتاد أن
ینبح أمام كل القضبان وكان یزمجر علیك إذا لم تطعمھ»، وكان یُشاع أنھ أنجب العدید من الجراء
مع الكلبات المختلفة في جمیع أنحاء المدینة، والذي یبدو وكأنھ سلوك سیاسي قیاسي من جمیع من
استلموا منصب العمدة. یتذكر السكان بوسكو باعتزاز، حیث أقاموا لھ تمثاًال من البرونز، ولم تتم
اإلشارة إلى والیتھ بسوء سوى حین ذكرتھ صحیفة الشعب الیومیة الصینیة في أعقاب مذبحة میدان
تیانانمن لمھاجمة الدیمقراطیة الغربیة قائلین: «ال یوجد تمییز بین الناس والكالب»، فانضم بوسكو
بنفسھ إلى مجموعة من الطالب الصینیین في مظاھرة مؤیدة للدیمقراطیة خارج القنصلیة الصینیة

في سان فرانسیسكو لالحتجاج على ذلك.

ربما لم یكن انتخاب بوسكو متوقعًا، لكنھ لم یكن أغرب فائز في االنتخابات. من المحتمل أن
Picoaza وھي بودرة طبیة لألقدام، تم انتخابھا رئیسةً لبلدیة ،Pulvapies یذھب ھذا الشرف إلى
اإلكوادوریة في عام 1967. لم تدخل الماركة Pulvapies رسمیًا في االنتخابات، لكن صانعیھا
قاموا بحملة تسویقیة كمزحة في جمیع أنحاء البالد مع شعار "التصویت لصالح أي مرشح، ولكن إذا
كنت ترغب في الرفاھیة والنظافة، فامنح صوتك لصالح Pulvapies". وفي یوم االنتخابات،
حصلت Pulvapies على آالف األصوات المكتوبة في عدة مناطق. وفي بیكوازا، تمكنت بودرة

القدم بطریقة ما من الفوز بالمقام األول، مما أثار غضب المرشحین العدیدین.

ومع ذلك، على الرغم من أن انتخاب أشیاء وحیوانات لمناصب سیاسیة قد یكون أمًرا غیر
طبیعي، إال أن أفضل رھان لدینا ال یزال انتخاب إنسان - كما یتضح من حقیقة أن إنشاء العالمة

التجاریة لرئیس بلدیة بودرة القدم لیس حتى أسوأ قرار انتخابي في تاریخ اإلكوادور الحدیث.

بدًال من ذلك، من المحتمل أن یذھب ھذا الشرف إلى انتخاب عبد هللا بوكارام رئیًسا للبالد
في عام 1996. بوكارام، مفوض الشرطة السابق، العمدة ومطرب الروك الذي كان یقوم بحملة
انتخابیة تحت لقب "المواطن المجنون"، حیث انتصر بشكل مفاجئ بعد حملة رئاسیة شعبیة ھاجمت
النخبة في البالد. وبصفتھ مفوًضا للشرطة، فقد اشتھر بالطریقة التي "یطارد بھا النساء اللواتي
یرتدین التنانیر القصیرة، والقفز عن دراجتھ البخاریة اآللیة وتمزیق مالبسھ لجعل تنانیرھن
أطول"، كما ذكرت صحیفة نیویورك تایمز مجریات انتخابھ. وبصفتھ عمدة، كان لدیھ سجل حافل
بتھدید الشركات المحلیة من أجل الدفع، وفي عام 1990 ھرب إلى بنما لتجنب اتھامات بالفساد. وعد
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بوكارام الطبقة العاملة في البالد أثناء حملتھ االنتخابیة التي قادھا بصحبة فرقتھ الموسیقیة أنھ
سیضع حدًا لسیاسات اللیبرالیة الجدیدة كالخصخصة والتقشف اللذین التزمت بھما الطبقة السیاسیة
في البالد، ولم تمنعھ طرقھ غیر التقلیدیة من الوصول إلى سدة الحكم، مع أنھا أدت لسقوط قادة

آخرین، كشارب ھتلر مثًال.

ما أن وصل إلى كرسي الحكم حتى فاجأ فقراء البالد الذین صوتوا لصالحھ بالخطة
االقتصادیة الجدیدة التي ستدخل حیز التنفیذ خالل أشھر قلیلة من بدایة فترة رئاستھ، وھي برنامج
لیبرالي جدید لمضاعفة الخصخصة والتقشف، بینما لم یحرك ساكنًا لتنفیذ وعوده للشعب. كما حاول
إزالة حدود مدة الرئاسة من الدستور، وتخطى النص القانوني الدستوري في أحد أوائل خطاباتھ

معلنًا السیاسة االقتصادیة الجدیدة، وشن ھجوًما على صحیفة كانت تنتقده لتباطئھ في تنفیذ وعوده.

واصل التزامھ بسلوكھ غریب األطوار أثناء وجوده في المكتب الرئاسي، بما في ذلك إصدار
أغنیة بعنوان "رجل مجنون"، واجتماع مع لورینا بوبیت (المرأة التي اشتھرت بقطع قضیب
زوجھا)، وبیع شارب ھتلر لألعمال الخیریة. وإذا ما كانت التقاریر الصحفیة في ذلك الوقت دقیقة،
فقد یكون من الصعب أحیانًا معرفة االتھامات الحقیقیة من التلفیق، فإنھ عین ابنھ المراھق في
منصب غیر رسمي في مصلحة الجمارك، وأفید أنھ أقام احتفاًال حین تمكن االبن من جمع أول
ملیون دوالر. كان الحد األدنى لألجور في اإلكوادور في ذلك الوقت 30 دوالًرا في الشھر، لذا

یمكننا تخیل األسباب التي أغضبت الناس.

لم یكن انقالب الرأي العام بسرعة على بوكارام غریبًا، فقد أثارت تصرفاتھ احتجاجات
حاشدة في الشوارع، وتم عزلھ من الرئاسة بعد ستة أشھر فقط من والیتھ، باعتبار أنھ "مختل
عقلیا". (كان ھذا بالتأكید مجرد ذریعة، ولكن إذا كنت ستقوم بحملة باسم "El Loco"، فمن
المحتمل أال یكون لك من یساندك حین تخسر الشعب بتلك الطریقة. كما تم اتھامھ باختالس مالیین
الدوالرات، فھرب على الفور إلى المنفى في بنما. ھناك العدید من الدروس التي یمكن لنا
استخالصھا من كل ھذا، لكن أھمھا ھو شارب ھتلر ھذا الذي یودي بجمیع من یحملونھ على وجھھم

إلى الھاویة.

وباعتبار أننا ذكرناه، وذكرنا احتمال تحول الدیمقراطیة إلى كابوس مرعب من
الدیكتاتوریة، فال یمكن لنا إال أن نتحدث عنھ.. ھتلر!
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ھتلر

یمكن لي تخمین ما تفكر بھ اآلن، إن الحدیث عن ھتلر في كتاب یدور حول األخطاء الفظیعة
التي ارتكبناھا كجنس بشري لیس األكثر جرأة على اإلطالق، لكن ما من مھرب لنا إال بذلك، رغم

حدسي بأن الجمیع یعرف كل ما سأقولھ ھنا.

ولكن بعیدًا عن كونھ مھووًسا باإلبادة الجماعیة، فھناك جانب مختلف تماًما لطالما تجاھلھ
التاریخ من سنوات حكم ھتلر. وحتى إذا كانت الثقافة الشعبیة قد اعتادت تحویلھ إلى مصدر سخریة
منذ فترة طویل، فإننا ما نزال نمیل إلى االعتقاد بأن اآللة النازیة كانت فعالة بال رحمة، وأن
الدیكتاتور العظیم قضى معظم وقتھ في إصدار األوامر. لذلك، یجدر بنا أن نتذكر أن ھتلر كان في

الواقع مجنونا غیر كفء وكسول وأن حكومتھ كانت عبارة عن عرض مھرج في سیرك.

بل ربما یكون السیرك نفسھ الطریق الذي أوصلھ إلى سدة الحكم، باعتبار أن النخبة
العسكریة األلمانیة كانت تستھین بھ وبقدراتھ. وفي الحقیقة، وقبل أن یصبح مستشاًرا أللمانیا،
صرف منافسوه على كرسي الحكم النظر عنھ، ولم یعتقدوا أنھ ند لھم، ولطالما سخروا منھ بسبب
خطاباتھ الفّظة واجتماع البسطاء من الناس حولھ. وقد وصفھ أحد محّرري صحیفة ألمانیة في ذلك
الوقت بأنھ «مغفّل مثیر للشفقة»، بینما وصفت صحیفة أخرى حزبھ بأنھ جماعة ال تضم سوى

األشخاص غیر األكفاء، وأن الشعب یجب أن یكون بعیدًا في نظرتھ المستقبلیة عن أمثال ھتلر.

وحتى بعد أن فاز حزبھم في االنتخابات وأصبح النازیون أكبر حزب في ألمانیا، لم یغیر
الناس فكرتھم عن ھتلر، وظل في نظرھم األحمق الذي یمكن ألي شخص ذكي أن یسیطر علیھ
بسھولة. لقد اعتقد فرانز فون بابن، مستشار ألمانیا الذي أقیل حینھا، والذي كان مصمًما بمرارة على
استعادة السلطة، أنھ یمكن أن یستخدم ھتلر كبیدق على رقعة شطرنج، فدخل في مناقشات معھ
لتشكیل حكومة ائتالفیة. وبعد اتفاقھما في ینایر 1933 وتعیین ھتلر كمستشار وفون بابن في منصب
نائب المستشار، مع مجلس وزراء مكون من حلفائھ المحافظین، فقد ظّل فون بابن واثقًا من انتصاره
على ھتلر. وطمأن أحد معارفھ الذي حاول تحذیره بأنھ ارتكب خطأ قائًال: «إنھ في جیبنا». وقال

ألحد أصدقائھ بعد شھرین: «لقد دفعنا ھتلر إلى زاویة الرقعة، لن یلبث أن یقع».

لكنھ كان واھًما. في الواقع، وفي أقل من شھرین، استولى ھتلر على السیطرة الكاملة على
الدولة األلمانیة، وأقنع المجلس بمنحھ سلطة تمكنھ من تجاوز الدستور، والرئاسة، والرایخ نفسھ.

وما كان قبل أیام دیمقراطیة حقیقیة، تحول بوجوده إلى عكسھا.
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لماذا استھانت النخبة األلمانیة بھتلر؟ ربما ألنھم لم یكونوا مخطئین في تقییمھم لكفاءتھ، لقد
فشلوا في إدراك أن كفاءتھ القلیلة لم تكن كافیةً للحدّ من طموحھ. وكما اتضح، كان ھتلر فاشًال حقًا
The في إدارة الحكومة. وكما كتب رئیس قسم الصحافة أوتو دیتریش في وقت الحق في مذكراتھ
Hitler I Knew، "خالل اثني عشر عاًما من حكمھ في ألمانیا، تسبب ھتلر في خلق أكبر تشویش

في حكومة ُوِجدَْت یوًما في دولة متحضرة".

كان ھتلر یكره قراءة األوراق الرسمیة، والتي كان مجبًرا على قراءتھا، فاتخذ قرارات
مھمة دون النظر في الوثائق التي أعدھا مساعدوه. وبدًال من مناقشة مؤیدیھ في السیاسة، أجبرھم
على االستماع لخطب مرتجلة حول كل ما یدور في ذھنھ، وھو جّل ما یخشونھ، ألنھم كانوا

مضطرین النتظاره لینتھي لیتمكنوا من متابعة أعمالھم.

كانت حكومتھ دائًما في حالة من الفوضى، ولم یكن لدى مرؤوسیھ أي فكرة عما یریدھم أن
یفعلوه، ولم تكن مھام أحدھم واضحة في أي یوم من األیام. وعندما كانت األمور تتطلب اتخاذ
قرارات صعبة منھ، كان یغضب ویثور، وكثیًرا ما انتھى بھ األمر باالعتماد على شعوره الغریزي
التخاذ القرارات الصعبة، تارًكا حلفاءه المقربین ضائعین في بحر من الحیرة بشأن خططھ. "إنھ
یدفعنا جمیعًا للجنون، بسبب عدم ثقتھ بالجمیع، وبنفسھ"، كما كتب صدیقھ المقرب إرنست
ھانفشتاینغل الحقًا في مذكراتھ Zwischen Weißem und Braunem Haus. وبدًال من القیام
بواجبات الدولة، أمضى الجمیع معظم وقتھم في قتال بعضھم البعض والطعن بأقرب األصدقاء
والزمالء في محاولة للفوز بموافقتھ أو تجنب انتباھھ تماًما، حسب الحالة المزاجیة التي كان علیھا

في ذلك الیوم.

ھناك بعض الجدل بین المؤرخین حول ما إذا كانت ھذه خدعة متعمدة من جانب ھتلر لقیادة
البالد على طریقتھ الخاصة، أو ما إذا كان حاكًما سیئًا جدًا بالفعل. كتب دیتریش بنفسھ أن ھتلر كان
یتبع أسلوبًا تكتیًكا ماكًرا لبث الفرقة والفوضى، وال یمكن إنكار أنھ كان ماھًرا للغایة في ذلك. لكن
عندما تنظر إلى العادات الشخصیة لھتلر، فمن الصعب علینا أن ننكر بأن حكمھ كان مجرد نتیجة

طبیعیة لشخصیة نرجسیة وضعھا القدر على كرسي حكم دولة ما.

كان ھتلر كسوًال للغایة أیًضا، كما وصفھ مساعده فریتز وایدنمان، إذ لم یكن ینھض من
فراشھ قبل الحادیة عشرة ظھًرا حتى حین یكون في برلین، ولم یكن یقوم بشيء قبل وقت الغداء
سوى قراءة ما كتبتھ الصحف عنھ في ذلك الیوم، الجرائد التي كان دیتریتش یوصلھا لھ بنفسھ. لكنھ
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لم یكن یحب قضاء وقتھ في برلین، في المكان الذي یتطلب منھ القیام بالكثیر من المھام، فكان ینتھز
أي فرصة لترك مقعد الحكم والھروب إلى منعزلھ الجبلي، حیث یتمكن من االسترخاء وقضاء
الوقت كما یحب، وھناك.. لم یكن یغادر غرفتھ قبل الثانیة عصًرا، وكان یقضي معظم وقتھ في

جوالت على األقدام أو مشاھدة األفالم السینمائیة حتى ساعات الصباح األولى.

كان مھووًسا باإلعالم والمشاھیر، ولطالما كان یتصور نفسھ من خالل ذلك الحلم، ذلك
الخیال، بأن یكون في بؤرة العدسة، وأن یكون من المشاھیر، وقد وصف نفسھ في إحدى المرات
"بأعظم ممثل في أوروبا" وكتب ألحد أصدقائھ: أعتقد أن حیاتي ھي أعظم روایة في التاریخ.
وكانت عاداتھ الشخصیة صبیانیة طفولیة وغریبة بالنسبة للبالغین، إذ أنھ كان ینام عدة مرات خالل
النھار، كما یفعل األطفال الصغار، وكان یقضم أظافره على مائدة العشاء بشكل علني، ولم یتورع
یوًما عن وضع كثیر من مكعبات السكر في فنجان الشاي إلى درجة أن الفنجان لم یكن یتسع للشاي

نفسھ في بعض األحیان.

وكان مھزوز الثقة بنفسھ فیما یتعلق بمعلوماتھ وثقافتھ، فكانت سیاستھ الدفاعیة للحیلولة دون
أن یالحظ المحیطون بھ ھذه النقطة تقتضي تجاھل المعلومات التي تناقض مفاھیمھ األولیة أو
االعتماد على معلومات اآلخرین وخبراتھم، وكان یثور غضبًا كثور ھائج حین یصحح لھ أحد
معلومة أو قوًال. وقد كتب وایدمان في مذكراتھ: "كیف یمكننا تصحیح خطأ ألحدھم حین یثور ألن
الحقیقة ال تناسبھ؟". وكان یكره ضحك اآلخرین على كالمھ، لكنھ كان یستمتع بذلك حین یضحك
الناس بسبب سخریتھ من أحد ما، ألنھ كان یقوم أحیانًا بتقلید األشخاص الذین یكرھھم، مما یثیر
السخریة. لكنھ كان یتمنى الحصول على موافقة األشخاص الذین یزدریھم، وكان مزاجھ یتحسن

حین تكتب عنھ إحدى الصحف بخیر، وبالذات حین تكون ھذه الصحیفة صحیفة معارضة لھ.

لم یكن ذلك مجھوًال للناس في ذلك الوقت، لم تكن تلك التفاصیل أسراًرا، ولھذا لم یكن
منافسوه یأخذونھ على محمل الجد إلى أن تأخر الوقت وفات األوان، بعد أن كان مجرد "مراوغ
نصف مجنون" أو "الرجل ذا الحبال الصوتیة الملتھبة" كما كانوا یصفونھ. لم یكونوا مخطئین
تماًما، لكنھم كانوا مخطئین بشدة في تقدیرھم لھ. ألن مساوئھ ونقاط ضعفھ لم تمنعھ من إمالء
الخطب البلیغة التي أملتھا قریحتھ السیاسیة وحدھا، مما أكسبھ قبول الجماھیر العریضة، قد اتضح

أن اإلنسان ال یحتاج لمزایا معیّنة لیدمر مستقبلھ ومستقبل اآلخرین.

إننا نفترض أن العقل المدبر خلف األحداث المدمرة ھو عقل ذكي للغایة، بل ربما یكون
متفوقًا، وھذا أمر مفھوم، ألننا نعتقد أن العقول الذكیة الشریرة وحدھا القادرة على التخریب المنظم
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والشامل، نفترض بأن تلك األصابع الشریرة ھي األصابع التي تحرك الخیوط من الخلف، فیما
نفترض مسبقًا أیًضا أن الشخص غیر العبقري من وجھة نظرنا، الشخص العادي أو غیر الذكي

بشكل عام لن یقودنا للدمار.

لكن التاریخ یثبت خطا وجھة نظرنا، وھو ذات الخطأ الذي نرتكبھ مراًرا وتكراًرا، ألن أسوأ
ما اقترفتھ ید البشریة لم یكن من صنع أیدي الذكاء الشریر إذا جاز لنا التعبیر، بل نتاج عمل الحمقى
والمجانین الذین اتخذوا أي قرار في أي لحظة بال تفكیر عمیق، والذین ساعدھم أولئك الواثقون من

أنفسھم، ذات األشخاص الذین كانوا یعتقدون أنھم یسیطرون على الطواغیت.

 

ست سیاسات حكومیة القت الفشل الذریع

 

الضریبة المتساویة

خرجت علینا أعظم العقلیات االقتصادیة في حكومة مارغریت تاتشر بقرار
الضریبة المتساویة، حیث یدفع كل شخص، مھما كانت ثروتھ أو فقره نفس
المقدار من المال لمصلحة الضرائب، مما أدى المتناع مالیین الناس عن الدفع
وألعمال شغب على نطاق واسع، مما أجبر تاتشر على االستقالة وإنھاء سنوات

حكمھا.

حظر الكحول

دفع حظر الكحول في الوالیات المتحدة ما بین عامي 1920 و1933 كثیًرا من
الناس لالمتناع عن تناول الكحول، لكنھ سمح للعصابات المنظمة والمافیات
باإلتجار بالكحول على نطاق خیالي، مما رفع مستوى الجریمة إلى مستویات ال

یمكن وصفھا.

أثر الكوبرا

قدمت الحكومة البریطانیة في دلھي مكافأة لكل من یقتل أفاعي الكوبرا، فعمد
الناس إلى تربیة تلك األفاعي القاتلة ورعایة تكاثرھا للحصول على المكافآت.
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مما أدى بالمدینة ألن تغلي بأعداد ال یمكن حصرھا من األفاعي، بدًال من
التخلص منھا إلى األبد.

ضرائب الواردات الفاشلة

حین بدأ الكساد العظیم في الوالیات المتحدة في عام 1930، فرضت الحكومة
تعریفة مرتفعة على الواردات لدعم الصناعات المحلیة، ففاقمت ھذه الحرب
التجاریة من أثر الكساد وأدت لنتاج كارثیة على صعید الواردات والصادرات

معًا.

الیتامى المرضى

قدمت حكومة مقاطعة كیبیك في كندا مساعدات حكومیة كبرى للمنظمات
الكنسیة لتقدیم الدعم للیتامى والمرضى النفسیین، لكن المبالغ كانت مضاعفة
لمن تم اعتبارھم یتامى مصابین بحاالت نفسیة، فتم تشخیص اآلالف من الیتامى

على أنھم مریضون نفسیًا، زوًرا وبھتانًا للحصول على األموال من الحكومة.

سیارات ومزید من السیارات

حاولت حكومة المكسیك عام 1989 تقلیص التلوث عن طریق حظر أنواع
معینة من السیارات في أیام معینة، فانتھى األمر بالسكان بشراء مزید من
السیارات من أنواع أخرى لیقودوا مركباتھم في أي یوم یحلو لھم بدل ركوب

الحافلة.
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 6
الحرب.. ما فائدتھا؟

 

البشر یعشقون الحروب، إنھا من اختصاصنا، وتثبت الحفریات أن أقدم أثر لمعركة حقیقیة
شاركت بھا جموع غفیرة من البشر تعود ألربعة عشر ألف عام، على جبل صحابة في وادي النیل،
مما یثبت أن البشر كانوا یتعاركون لمدة طویلة قبل ذلك ولكن بأعداد أقل. فقد ذكرنا في فصل سابق
أن البشر كانوا یغیرون على القرى المجاورة للسطو علیھا ما أن یستقروا في مكان ما ویتحولوا من

حیاة البدو إلى حیاة الحضر، كما أثبتت الحفریات في قریة أواكساكا في مكسیكو.

وقد أثبت علم اإلحاثة أن تسعین إلى خمس وتسعین بالمائة من المجتمعات البشریة انخرطت
في حروب لفترات طویلة وعلى أساس زمني شبھ منتظم، بینما الحظ العلماء أن المجتمعات التي لم
تنخرط في الحروب بنفس الشدة السابق ذكرھا كانت مجتمعات شبھ منعزلة، حافظت على نظام

معیشي أشبھ بنظامھا السابق من البداوة وجمع الثمار الستمرار الحیاة.

ھناك استثناء وحید لكل ما سبق، وھي حضارة الھارابان التي وجدت قبل خمسة آالف عام
في وادي الھندوس في أفغانستان وباكستان والھند. تعتبر تلك الحضارة من الحضارات المتقدمة التي
نشأت في نفس فترة نشأة الحضارة المصریة في وادي النیل والسومریة في وادي الرافدین، وقد
كانت حضارة متقدمة تجاوز عدد سكانھا المالیین. تأسست فیھا عدة مدن رئیسیة تدّل ھندستھا
العمرانیة على تخطیط متقدم وبنیة تحتیة لتصریف میاه الحمامات والمراحیض، والحمامات العامة.
كانت تلك الحضارة موئًال لعدید من التكنولوجیات والفنون التي انتشرت مع التجار بعیدًا في أصقاع
األرض. ویعتقد علماء اإلحاثة أن تلك الحضارة لم تدخل یوًما في حرب مع أي من جیرانھا، على
اإلطالق. إن الحفریات مستمرة ھناك حتى اآلن وألكثر من مائة عام دون الحصول على دلیل حربي
واحد، ما عدا بعض التحصینات الدفاعیة. لكنھم لم یجدوا دلیًال واحدًا على صناعات عسكریة أو
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منشآت تم تدمیرھا بفعل حربي، كما لم یجدوا دلیًال على وجود جیش من أي نوع، ناھیك عن وجود
أي آثار ألسلحة حربیة. ومما یثیر العجب أنھم لم یجدوا أي دلیل على تماثیل أو نصب تاریخیة في

ذلك المكان لقادة بارزین أو زعماء خالدین.

قاد ذلك الكثیرین لتصنیفھم أول مجموعة منظمة من الھیبیین في التاریخ، وھي فكرة لطیفة،
أقرب ما تكون للخیال من الحقیقة. واألصح ھو أن نعتبرھم شعبًا مسالًما كان على عالقة طیبة
بجیرانھ. لقد كانوا مستقرین في منطقة محصنة جغرافیة تمنع أي شعب آخر من اإلغارة علیھم
بطرق طبیعیة، مما جعل دخولھم الحرب ضد أي طرف آخر بعید االحتمال، ومن الممكن أننا لم نجد
دلیًال على حروبھم بعد، وحین نجد أدلة على حروبھم ستخسر تلك الحضارة مكانتھا وصفتھا
السلمیة. كما أن العلماء لم یجدوا طریقة لحل شیفرة كتابتھم بشكل صحیح إلى حد اآلن، ولھذا.. قد
یجد أحدھم طریقة لحل تلك األلغاز ویخرج علینا بتصریح مناقض لیخبرنا بأنھ وجد أدلة على

دخولھم الحروب.

في نفس الوقت، كانت الحضارات المعاصرة تعتمد بشكل أو بآخر على الحمالت الحربیة
والغزو الخارجي، لكن الھارابیین لم یتعرضوا ألي غزو من تلك الحضارات المعاصرة وعاشوا
سبعمئة عام دون التعرض ألي ظرف خارجي مسجل من أي نوع، ثم انتھت حضارتھم وتالشت
ھكذا، طواھا الزمن والنسیان بال أي سبب. بدأ أھلھا بالنزوح من المدن والعودة إلى األریاف. قد
یكون التغییر المناخي الذي أصاب المنطقة حوالي العام 2200 قبل المیالد العامل المسؤول عن
ذلك، ألنھ كان المسؤول عن حصول نفس النتائج في مناطق جغرافیة أخرى، وقد یكون االنفجار
السكاني أو الزراعة المستمرة غیر المدروسة التي قد تؤدي إلى مجاعات. كما أن أحدًا ال یمكنھ
إنكار اآلثار المدمرة لألمراض الساریة القادرة على محو شعوب بأكملھا، وخصوًصا حین األخذ
بعامل االكتظاظ السكاني بعین االعتبار. مھما كان السبب، ُھجرت المدن وباتت خالیة على عروشھا
قبل 33500 عام منھیة بذلك الفترة السلمیة الوحیدة المعروفة في تاریخ أي شعب استوطن أرًضا

على كوكبنا، فیما تابعت بقیة الحضارات والشعوب حیاتھا المشوبة دوًما بالمعارك والحروب.

قد یعتقد البعض أن طبیعة شعبھا المسالم ورفضھم دخول الحرب ضد اآلخرین أدى بھم
لالنقراض، ألن الكثیرین یعتقدون بأن الحروب ضروریة الستمرار الحضارات.

نحن محظوظون اآلن ألننا نعیش فترة مسالمة نسبیًا مع أن قرنًا واحدًا لم یمر بعد على آخر
حرب عالمیة قضینا بھا على بعضنا البعض. ویمكننا الجھر بأن معدل الوفیات الناجم عن الحروب
یتناقص تدریجیًا بشكل منظم مع كل عقد من الزمن، مما دفع بعض المنظرین للقول بأننا دخلنا
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مرحلة جدیدة من العقالنیة والوعي والصداقة العالمیة ما بین البشر، لكني أعتقد وبصدق أن الوقت
مبكر كثیًرا على فكرة كھذه، ألن البشر لم یتعافوا بعد من الحرب العالمیة األخیرة، ومن المرجح أن

البشر یتحضرون فقط لشنھا من جدید.

أتمنى أن أتوصل إلى أن جمیع الحروب ھي نتائج ألخطاء یقع عاتقھا على أشخاص معینین،
في كتاب یتحدث عن األخطاء البشریة والفشل البشري بشكل عام، لكن الفوضى والرؤى المحدودة
والھراء العام الذي تفیض بھ الحروب یسلط الضوء بشدة على قدرة البشر الموروثة الداخلیة
الرتكاب األخطاء الشنیعة، باإلضافة لكونھا فعًال ال یُغتفر بحد ذاتھا. الحرب ھي رغبة جمعیة لسفك

الدماء، إنھا منطلق جمیع األخطاء األخرى.

Piss- ال وجود لمثال أفضل من معركة قادش الشھیرة، والتي یجب إعادة تسمیتھا بدقة أكبر
Up of Cádiz. في عام 1625، قرر اإلنجلیز القضاء على اإلسبان. كان الملك جیمس السادس قد
توفي للتو، تارًكا ابنھ الكبیر تشارلز األول على كرسي الحكم بعد تاریخ طویل في الحكم قضاه في
توحید مملكتھ ووضع إنجیل مناسب لھ ومالحقة الساحرات. حمل تشارلز ضغینة تجاه إسبانیا حین
رفضوا تزویجھ من أمیرتھم، مما یدل على عقلیتھ التي قادتھ في النھایة لفقدان رأسھ، فطلب الثأر،
وقرر ھو وأصدقاؤه اتباع طرق المدرسة القدیمة وشن غارات على اإلسبان لسرقة كل الذھب

والفضة التي كان یصلھم من األمریكیتین.

أبحرت نحو مائة سفینة محملة بخمسة عشر ألف جندي إنكلیزي وھولندي إلى خلیج قادش
في جنوب غرب إسبانیا، ولم یخرجوا للحرب، ولم یخرجوا لیعودوا خائبین، بل خرجوا لیسطوا

على األسطول اإلسباني العائد من وراء بحر الظلمات محمًال بالكنوز.

لكنھم كانوا من قلة التنظیم بمكان إلى درجة أن السبل تقطعت بھم في منتصف الطریق، لقد
خرجوا من بالدھم بال طعام كاف، بال ماء للشرب، فاضطر القائد سیسیل، قائدھم، إلى السماح
للجنود بالبحث عن الطعام والماء بدًال من اإلغارة على اإلسبان، فقام جنوده بما یقوم بھ اإلنكلیز
عادة حین یسافرون إلى الخارج، شرعوا في البحث عن النبیذ والبیرة وتوافدوا على المشارب في

صفوف طویلة وغرقوا في سكرھم.

حین أدرك سیسیل ما جرى لجنوده، اتخذ القرار العقالني الذي بدا لھ وقرر إلغاء الحملة
تماًما، وأمر رجالھ باالنسحاب والعودة إلى السفن لإلبحار إلى أرض الوطن یجرون أذیال الھزیمة.

https://jadidpdf.com



انصاع معظمھم ألوامره، لكن ألفًا منھم تقریبًا كانوا مخمورین بشدة إلى درجة أنھم ظلوا یتسكعون
حول الحانات في قادش إلى أن وصل اإلسبان وقتلوھم جمیعًا.

وھكذا فشلت إنكلترا في غزو إسبانیا.

تعد حملة قادش اإلنكلیزیة ھذه من أھم الحمالت العسكریة الفاشلة عبر التاریخ، لكنھا تبدو
جیدة جدًا من وجھة نظري إذا لم نأخذ موضوع األلف سكیر بعین االعتبار، بل وتبدو لي أشبھ بأي
"رحلة" سیاحیة نقوم بھا الیوم، فنحن نسافر إلى مكان ما وال نأكل ھناك كما یجب، بل نسكر ونسكر
حتى الثمالة، ثم نفقد أصدقاءنا ونضیع عنھم ثم نعود والحزن یغمرنا، إنھ عطلة نموذجیة. إذا حذونا
حذوھم، وأرسلنا قواتنا لغزو الحانات في البلدان المعادیة وشرب نبیذھا والتسكع بال ھدف في
شوارع قراھا ومدنھا، ثم عدنا من حیث أتینا لكان العالم مكانًا أفضل، مكانًا أسعد. ومع كتابتي لھذه

الكلمات، فكرت بأن االتحاد األوروبي یقوم بھذا بالفعل.

فقد لعب الكحول دوًرا مھًما وكان لھ أبلغ األثر على أرض المعارك، كما حصل لما لم تكن
معركة بحق وحقیقة، والتي كان اسمھا كارانسیبس، في عام 1788. كانت تلك من أفظع المعارك إذا
ما أخذنا بعین االعتبار أن الجیش النمساوي فقد عددًا مھوًال من جنوده دون أن یظھر غریمھ على
أرض المعركة، وفي الواقع، لم یعرف الجیش المعادي، وھو جیش اإلمبراطوریة العثمانیة، بأن ذلك

الجیش كان حاضًرا لمالقاتھم في ذلك الموعد والمكان سوى بعد فوات األوان.

كان الجیش النمساوي على طریق انسحابھ لیًال من مدینة كارنسیبس، والتي تقع حالیًا في
رومانیا، محاولین أال یالحظھم جواسیس العثمانیین، فنشرت حامیة محلیة من المنطقة الرومانیة
نفسھا شائعة تفید بوصول العثمانیین لخلق الفوضى وتسریع عملیة االنسحاب، بینما تروي قصة
أخرى أن مجموعة من ضباط سالح الفرسان التقوا بفالح من واالشیا على الطریق، وكان ذلك
الفالح محمًال بالبراندي، فقرروا االستراحة معھ ألن یومھم كان طویًال جدًا، فأحس الجنود
والفرسان بالغبن، فقد قضوا یوًما طویًال أیًضا، وھم یستحقون تناول البراندي واالستراحة

كضباطھم، فسبق السیف العذل وانتھت األمور بشكل غیر.. تقلیدي.

مھما كان السبب، یتفق الجمیع على أن المصیبة وقعت حین أطلق أحدھم عیاًرا ناریًا في
الھواء، فأطلق آخر للرد علیھ صائًحا: األتراك.. األتراك. اعتقد الجنود السكارى أن األتراك وصلوا
بالفعل وبدأوا بإطالق النار وساد الھرج والمرج وسقطت أعداد ھائلة من القتلى فیما بدا للجیش بأنھ
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یحاول الھرب من القوات التركیة. وسط تلك الظلمة والفوضى والثمالة الشدیدة، قضت إحدى
الحامیتین على األخرى بسبب أوھام التعب والخمر.

وحینما أدرك الكثیرون منھم بأن األتراك غیر موجودین، كان العدید منھم قد مات أو ھرب،
وكانت عرباتھم المدرعة ومدافعھم قد دمرت، وكانت مؤونتھم قد فقدت أو رمیت في الوحل. وحین
وصل األتراك في الیوم التالي، لم یجدوا سوى جثث ال تُحصى للنمساویین وبقایا معسكرھم المدمر.

تختلف التقدیرات للخسائر بین األطراف المشاركة في الحرب بشكل كبیر، إذ یقول أحد
المصادر أن "العدید" ماتوا وجرحوا، فیما یقول آخر بأن 1200 قد جرحوا. وقد أقر اإلمبراطور
النمساوي جوزف الثاني في رسالة ألحد أصدقائھ أنھم فقدوا جمیع خیامھم وثالث قطع كاملة من
المدفعیة. وقدّر أحد أھم المصادر أن عدد الموتى قد وصل بالفعل إلى عشرة آالف قتیل، لكنھ رقم

مبالغ بھ اخترعھ أحد المؤرخین لیجعل قصتھ اكثر إثارة وجاذبیة.

بالنتیجة، وقعت معركة ما، مات بعض الناس ولم یمت آخرون، لكن الجمیع متفقون بأنھا
كانت أغبى معركة في التاریخ.

أعتقد أنھ ما یوصف في األدب بعبارة: ضبابیة الحرب.

لدینا مثال آخر على ھزیمة الجیوش ألنفسھا في حصار بطرسبرغ في الحرب األھلیة
األمریكیة، حینما حولت قوات االتحاد نصًرا تكتیكیًا مجیدًا إلى نكسة مھینة بطریقة ال تخطر على
البال. كانت القوات الفیدرالیة المعادیة متحصنة ومحاصرة داخل حصن، فقضوا شھًرا في التخطیط
لطریقة لھدم جدران قلعتھم الحصینة بمناورة واحدة، وانتھوا إلى حفر ممر مشابھ لممرات المناجم

بطول 500 قدم تحت الحصن وزراعة كمیة مھولة من المتفجرات تحتھ.

وحین فجروا الجدران مع انبالج صبح یوم 30 حزیران/یونیو من عام 1864، فاجأ
االنفجار الجمیع، وقتل مئات من قوات الفیدرالیین وأنتج حفرة قطرھا 170 قدًما بعمق ثالثین قدًما،
وبعد ثالثین دقیقة من التحدیق بذھول إلى آثار االنفجار، ھاجمت قوات االتحاد التي لم تكن مدربة
على ھجوم تكتیكي كھذا، ألن الجنود المدربین بحق كانوا من ذوي البشرة السوداء، من الزنوج، فلم
یرغب القائد بنسب النصر للجنود الزنوج، فأمرھم بالوقوف على جنب والسماح للجنود البیض
البشرة بالتقدم فقط، خروًجا من الحرج والخجل أمام األمم والشعوب. فاندفعت القوات البیضاء إلى

الموقعة واندفعت مباشرة نحو الحفرة المشؤومة.
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ربما حسب القائد أن الحفرة خیر مكان إلنھاء المعركة، لكنھا لم تكن كذلك. ما أن استعاد
الھنود الفیدرالیون بعًضا من تماسكھم بعد صدمة االنفجار حتى وجدوا أنفسھم محاصرین بحفرة تعج
باألعداء الذین لم یتمكنوا مثلھم من الخروج منھا. لم تتوقف اإلمدادات.. كان جنود االتحادیین
یصلون باستمرار لتعزیز زمالئھم عددًا وعدة، لكن ما جرى ھو أن من وصلوا إلى الحفرة عجزوا

عن قتال الناجین من االنفجار، لتعاطفھم الشدید معھم، فأعلنوا التمرد وانضموا لجیش الفدرالیین.

نتعلم من ھذا الدرس أن ال نخرج لقتال أحد محاصر داخل حفرة.

إن أھم الدروس التي یتعلمھا ضباط ودارسو العلم الحربي التكتیكي ھو أھمیة االتصاالت
لالنتصار في المعارك. كان ھذا أھم درس تعلمتھ حكومة جزیرة غوام في المحیط األطلسي أثناء
الحرب األمریكیة اإلسبانیة في عام 1898، حین نسیت حكومتھم االستعماریة في إسبانیا أن تخبرھم

باندالع الحرب.

نتیجة لبعد النظر الخرافي ھذا، وّجھت قیادة الجزیرة العسكریة رسالة شكر لسفن الحرب
األمریكیة المقاتلة على إطالقھا ثالث عشرة طلقة مدفع أمام حصن سانتا كروز اإلسباني القدیم،
واعتذرت منھم ألنھم ال یستطیعون رد التحیة بالمثل في الحال ألن المدافع موجودة في طرف آخر

من الجزیرة.

بعد فترة من االرتباك والحیرة التي أثارتھا الرسالة، أرسل األمریكان للجزیرة بأنھم لم
یطلقوا المدافع تحیة لجزیرة غوام، بل كانوا یفتحون النار لمھاجمة الجزیرة، ألن الحرب اندلعت
بالفعل قبل أیام. أرسل ضباط الجزیرة المذعورون والمغبونون لشعورھم بأنھم أصبحوا أسرى
حرب لدى األمریكان للقوات المھاجمة بأنھم لم یتلقوا أي رسالة من إسبانیا ألكثر من شھرین، وأنھم
ال یعرفون أي شيء عن وقوع حرب بین الطرفین. ناقش الطرفان في مراسالت استمرت لفترة
طویلة ما یجب علیھم فعلھ، بوجود أحد التجار المحلیین ألن ذلك التاجر كان صدیقًا قدیًما لقبطان

السفینة األمریكیة.

استسلمت غوام بعد أیام قلیلة وبقیت تحت الحكم األمریكي إلى یومنا ھذا.

كجنس بشري، نحن ال نتعلم من أخطائنا التاریخیة، ال نتعلم من دروس التاریخ. الجمیع یعلم
ھذا، لكن بعض األمثلة الصارخة تثیر الحنق والسخریة إلى درجة الفضیحة، ألنھا ال تُغتفر بكل
بساطة، كما فعل ھتلر حین كرر خطأ نابولیون القاتل الذي ارتكبھ قبل 129 عاًما، الخطأ الذي أفشل

مخططھما المتكرر نفسھ، خطتھما الحتالل أوروبا بكاملھا، وھو خطأ محاولة غزو روسیا.
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الغزو الوحید الذي نجح عبر التاریخ في غزو روسیا ھو الغزو المغولي لما كان یعرف
وقتھا بكیفان روس، حینما لم تكن روسیا الدولة التي نعرفھا اآلن، الغزو المغولي الذي لیس لھ مثیل
كما سنرى في فصل الحق. حاول البولندیون غزو روسیا أیًضا من قبل، وتمكنوا بالفعل من
السیطرة على موسكو لعدة سنوات، لكنھم اندحروا في النھایة، بینما انتھى األمر بشكل مأساوي مع
السویدیین الذین جربوا حظھم مرة واحدة، مما نتج عنھ إنھاء اإلمبراطوریة السویدیة إلى األبد. ال بد

لنا من تعلم الدرس: ال تحاول غزو روسیا أبدًا.

كانت خطة نابولیون أفضل بشكل طفیف من خطة ھتلر، ألنھ لم یكن یملك أي تجربة سابقة
یستند علیھا، كما أنھ كان واثقًا من نصره أشد الثقة نتیجة لتفوق جیشھ العسكري في ذلك الوقت.
باإلضافة لذلك، كان یرى في غزوه لروسیا فرصة لالنتقام من القیصر ألكسندر، الذي كان یقوض
حصار نابولیون االقتصادي لبریطانیا، الدولة الوحیدة التي كانت تستعصي على نابولیون باإلضافة
لروسیا. من المسلم بھ أن كسر الحظر التجاري ومساعدة الدول الحلیفة لیست سببًا الندالع الحرب
بین دولتین. یمكننا اآلن أن نقول بعد كل تلك السنین، أن خطأ نابولیون الذي قضى علیھ ھو شن
الحرب على روسیا بدًال من اتباع الطرق الدبلوماسیة والمفاوضات السلمیة لالنتھاء من المشكلة،

لكن الحوار لم یكن یوًما أحد أسالیبھ.

ال بد أنھ اعتقد یومھا بأن غزو روسیا أھین علیھ وأضمن من غزو بریطانیا حین اتخذ قراره
ذاك، ألنھا كانت حربًا بریة على األقل - من وجھة نظره - ال تستدعي دخول األسطول في الحرب.
وباعتبار أنھ كان یفھم طبیعة الطقس الروسي، فإنھ كان على درایة تامة للوقت المناسب لشن
الحرب، والذي لم یكن یتجاوز الثالثة أشھر من العام، فوضع استراتیجیة تقتضي الزحف مباشرة
إلى موسكو وإجبار الروس على الدفاع عنھا، معتمدًا على جیشھ المتحفز والمدرب في مواجھة

المرتزقة الذي كانوا القوات الوحیدة التي یملكھا األرستقراطیون الروس.

كانت ھذه واحدة من الخطط التي تبدو محكمة ورائعة للغایة حین تكتبھا على ورق وتتلوھا
على اآلخرین، لكنھا تعتمد على سیر األمور كما خطط لھا. وبدًال من ذلك، أفسح الروس لھم المجال
للتقدم بال عقبات، ثم تراجعوا وتراجعوا متفادین المواجھات المباشرة والمعارك، فیما یسدون
الطریق على التعزیزات الفرنسیة حین وصولھا، إلى أن حل الشتاء وقام بالمھمة بدًال عنھم. فات
األوان على تغییر النتیجة حینما أدرك نابولیون ماھیة اللعبة الروسیة، قرصھم الصقیع قبل أن
یتمكنوا من سحب قواتھم من فوھة الخطر، وأجبرھم على العودة مشیًا على األقدام إلى أرض الوطن
البعیدة لیتھالكوا على الطرقات صرعى للبرد والثلوج. فتحت تلك الفضیحة طریقًا أمام قیادات بقیة
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أوروبا وأفسحت المجال للتحرك ضد الغازي الذي لم یكن لھ نقطة ضعف من قبل. ومن ھنا، بدأت
نھایة نابولیون.

وجد ھتلر نفسھ عام1941 في نفس الموقف بعد أن أدرك صعوبة غزو بریطانیا، فقرر غزو
روسیا في نفس الوقت الوحید من العام الذي یسمح بذلك، في الثالثة أشھر الملعونة تلك نفسھا كبدیل
عن غزو بریطانیا. كان األلمان قد وقعوا عریضة واتفاقیة سالم مع روسیا قبل ذلك بسنوات، لكنھ

كان یحمل العقلیة النازیة، وكان الروس شیوعیین، وكان ھو یكره الشیوعیین.

درس ھتلر استراتیجیة نابولیون الغبیة وظن أنھ توصل إلى خطة ذكیة لتفادي خطأ سلفھ.
فقسم جیشھ إلى ثالثة أقسام وھاجم لینینغراد وكییف في نفس الوقت الذي ھاجم فیھ موسكو، ولم
یتراجع مع أولى إشارات الشتاء كما فعل نابولیون، بل صمد وتابع القتال كانت خیاراتھ تلك كارثیة،
وما لم یالحظھ ھو أن تكتیكاتھ التي بدت لھ ذكیة بالفعل، كانت ستترجم على أرض الواقع بصورة
مختلفة. كان یخطط لمھاجمتھم بصورة صاعقة وسریعة، كل على حدة، أن یربح المعارك بسھولة
وسرعة وافترض انھیارھم التام خالل أیام. نفس الخطأ الذي ارتكبھ نابولیون، الوھم بأن خططھ
ستسیر كما أراد لھا، لم یكن قد وضع بالحسبان وجود أي منعطف آخر لألحداث، وتجاھل الرعب

الذي سیفرضھ الشتاء الروسي.

كان بمقدور العدید من الضباط والقیادات الموجودة في حكومة ھتلر اطالعھ على العثرات
التي یمكن أن تواجھ الجیش وتقضي علیھ، لكنھ كان یتحفظ على خططھ ویبقیھا لنفسھ وال یطلع
علیھا أقرب ضباطھ ووزرائھ حین یشعر بأي بادرة شك من قبلھم، أو أي إشارة استنكار أو نقض
من أي نوع. كما كان یكذب علیھم أحیانًا لینفذ ما یراه. كانت قراراتھ تستند إلى ثالثة أركان ال رابع
لھا: الغطرسة الفائقة، والتخطیط القائم على األمنیات ال التخطیط العقالني، ودفن رأسھ في الرمل

حین تحاصره أخطاؤه.
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االنسحاب األلماني من روسیا عام 1944.

 

كانت عیوب خططھ مماثلة لعیوب مخططات نابولیون، مما أدى لنتائج مماثلة، إال أن عدد
ضحایاھا كان أكبر بكثیر. إذ استولى األلمان على مساحات شاسعة واستراتیجیة وربحوا بعض
المعارك، لكن الروس لم یندحروا وینھاروا كما افترض السیناریو الذي وضعھ ھتلر، بل استخدموا
تكتیك األرض المحروقة وتركوا األلمان یسرحون كما یشاؤون إلى أن حل الشتاء واتضح للجمیع
بأن الجنود ال یملكون مالبس مالئمة لمواجھة البرد، وال معدات مناسبة.. وال حتى سوائل مانع تجمد
لدباباتھم. لم تفلح أوامر ھتلر لجنوده بالصمود في وجھ البرد ومقاومة الصقیع ومواصلة القتال في
تحصیل أي نصر منشود. ومن جدید.. قضى الشتاء الروسي على جیش احتل معظم أراضي أوروبا
بشكل كارثي، ألن قائده تصور أنھ قادر على احتالل روسیا وضمھا لدولتھ، فانقلب السحر على

الساحر.

وفوق كل ذلك، قامت الیابان - حلیفة ألمانیا - في الوقت عینھ، بھجوم بال داع على میناء
بیرل ھاربر األمریكي وجّرت قدم قوة عظمى إلى حرب كانت أمریكا تحاول عدم التدخل فیھا.
یمكننا القول اآلن، بأن قوى المحور كانت ستربح الحرب لوال ھذین القرارین الغبیین، غزو روسیا
واإلغارة على میناء بیرل ھاربر. مما یثبت أن عدم اتخاذ القرارات الصحیحة مفید للبشریة على

المدى البعید في بعض األحیان، وأنا أفترض ھنا أنك لست معجبًا بھتلر.
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وحین اشتبك األمریكان مع الیابانیین في المحیط الھادئ، أثبتت الظروف أن الحرب قادرة
بالفعل على خلق جو من االضطراب ونشر الذعر والفوضى حتى في عقول الناس البعیدین كل البعد
عن میادین المعارك. ھذا ما حصل في حالة جزیرة كیسكا المنعزلة في شمال المحیط الھادئ، والتي
تقع في منتصف الطریق بین الیابان وأالسكا، إال أنھا كانت ذات مكانة استراتیجیة عظمى بالنسبة
للوالیات المتحدة. كانت تلك الجزیرة واحدة من جزیرتین استولت علیھما الیابان في ذروة الحرب
عام 1942، مما أفزع األمریكان، ألنھا كانت المرة األولى التي تقع فیھا أراضیھم تحت احتالل
أجنبي منذ عام 1812، حینما كانوا في صراع مع البریطانیین، وكان األمر مرعبًا بالنسبة إلیھم مع

أنھا كانت صغیرة جدًا وبعیدة للغایة.

استعد أربعة وثالثون ألف جندي أمریكي وكندي عام 1943 الستعادة الجزیرة، رغم أنھم
كانوا ال یزالون في مرحلة التعافي من الخسائر واإلصابات التي لحقت بھم من معركة استعادة
جزیرة أتو القریبة، حیث سفكت الكثیر من الدماء ألن الیابانیین استقتلوا وصمدوا حتى الموت. كان
القادة متأكدین من أن المعركة ستكون شرسة إلى أبعد الحدود، وحینما رست بھم قواربھم في
الخامس عشر من آب، وجدت القوات أن الجزیرة غارقة في ضباب صقیعي كثیف. في جحیم متجمد
كذاك.. ووسط أمطار وریاح تعذرت معھا الرؤیة تماًما، شقت القوات طریقھا كرجل أعمى یطأ
مكانًا للمرة األولى، محاولین في الوقت عینھ تفادي األلغام، ثم راحت العیارات الناریة تنھمر علیھم
من كل حدب وصوب، وتنیر لھم ما أخفاه الضباب من أعداء ال یمكن رؤیتھم. تابعت القوات
محاوالتھا المستمیتة للتقدم واالحتماء من نیران القناصین خلف رابیة تقع في منتصف الجزیرة
تقریبًا لمدة أربع وعشرین ساعة، تصاحبھم جوقة من القذائف المدفعیة الممزوجة بالعیارات الناریة

وأصوات المنادین الذین ینشرون الشائعات بأن القوات الیابانیة قریبة منھم للغایة.

وفي الیوم التالي، حین انقشع الضباب، وحین أتتھم الفرصة لعدّ جثث القتلى والجرحى،
ثمانیة وعشرون قتیًال وخمسون جریًحا، ادركوا الحقیقة المرة، أنھم كانوا وحدھم على الجزیرة،
وأن الیابانیین غادروھا قبل ثالثة أسابیع تقریبًا، وأنھم - األمریكان والكندیون - كانوا یطلقون النار

بعضھم على بعض.

یمكننا اعتبار ھذه الحادثة خطأ مؤسفًا ولكنھ مفھوم، باستثناء شيء واحد.. كان فریق
المراقبة الجویة قد أخبر قادة العملیة بالفعل قبل أسابیع من الھبوط أنھم ال یالحظون أي نشاط یاباني
على الجزیرة، وأنھم یعتقدون بأن الیابانیین جلوا عن الجزیرة بالفعل. ولكن بعد تجربة تحریر
جزیرة أتو، أقنع الزعماء أنفسھم بأن الیابانیین لن یتراجعوا أبدًا، مما دفعھم لرفض تقاریر المراقبة
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والتحیز لفكرتھم المسبقة عن العدو بدًال من االستماع لصوت العقل. لقد كانوا متأكدین من فكرتھم
المسبقة، إلى حدّ أنھم رفضوا عرض المراقبة الجویة للخروج لجولة استطالع جدیدة من أجلھم

للتحقق. ال بد لنا من تعلم درس من ھذه الحادثة، اسمھ درس عدم وضع افتراضات والسیر وفقھا.

بعد عامین من ذلك، في شھر نیسان عام 1945، وقبل أسابیع قلیلة من نھایة الحرب، كانت
الغواصة األلمانیة U-1206 تقوم بطلعتھا األولى، بدوریة لحراسة المیاه اإلقلیمیة شمال شرق
ساحل سكوتالند، وكانت قد أمضت تسعة أیام تحت سطح البحر. كانت الغواصة تحتوي على آخر
ما توصلت إلیھ اختراعات التكنولوجیا وإبداعات الفن، كانت سریعةً ورشیقة، وكانت تحتوي على
مراحیض عصریة فاخرة تلفظ الفضالت إلى عرض البحر بدًال من تخزینھا في حاویة خاصة

لرمیھا بعد ذلك بعد الرسو في المیناء.

كانت مشكلة المراحیض الفاخرة الوحیدة ھي أنھا كانت معقدة للغایة، إلى حد أن القبطان
اضطر في الرابع عشر من أبریل/نیسان لالتصال بمھندس وإحضاره إلى الغواصة ألنھ لم یعرف
كیفیة صرف الفضالت من المرحاض، ألن رائحة الفضالت ھي آخر ما یرغب بھ المرء في
مقصورتھ حین یرید فرض جو من الرزانة والسطوة التي تقتضیھا القیادة. ولسوء الحظ، لم یتمكن
المھندس من صرف الفضالت، وفي خضم محاوالتھ العقیمة للتخلص منھا قام بتشغیل میكانیكیة

معاكسة ما، فغرقت مقصورة القبطان بمزیج من میاه البحر والفضالت البشریة.

أنا ال أعرف صاحب الفكرة القائلة بتركیب ذراع آلیة مشابھة لذراع تصریف الفضالت
تماًما، لكنھا تقوم بعكس المھمة، وتسحب میاه البحر بطریقة عكسیة لتفیض في المقصورة، لكني

أعتقد أنھ نفس الشخص الذي قرر وضع تلك المراحیض فوق البطاریات تماًما.

كان إغراق مقصورة القبطان بالفضالت سیئًا بما فیھ الكفایة، لكن األمور خرجت عن
السیطرة حین رشحت المیاه اآلسنة إلى الطابق األسفل ووصلت إلى بطاریات الغواصة. تفاعلت
المیاه اآلسنة والفضالت مع البطاریات فأطلقت كمیات ممیتة من غاز الكلورین. لم یجد القبطان بد�ا
أمامھ سوى الطفو فوق سطح الماء وكشف نفسھ أمام سفن األعداء، فاضطر آسفًا إلخالء المركبة
تماًما وھجرھا في عرض المحیط، وكتابة اسمھا في كتب التاریخ على أنھا أول وآخر سفینة أغرقتھا

الفضالت البشریة وتكنولوجیا المراحیض في الحرب العالمیة الثانیة.

یمكننا ھنا أن نتعلم دروًسا مھمة للغایة عن عدم وضع تكنولوجیات معقدة في أماكن مغلقة
محصورة بال وجود دلیل لالستعمال یعیننا على تشغیل ما عصي علینا من التقنیة، باإلضافة
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لضرورة إبعاد البنیة التحتیة الرئیسیة عّما یمكن أن یؤذیھا من فضالتنا. وكي أكون صریًحا معك..
لم أذكر ھذا المثال إال لطرافتھ.

من الواضح أن وضع خطة ھو عامل أساسي للنجاح العسكري، ولكن في بعض األحیان
یمكن للخطة أن تكون ماكرة ومبھرة للغایة. إذا لعبت لعبة الشطرنج ضد شخص ما بشكل أفضل من
ذلك بكثیر، فمن المحتمل أن تكون على درایة بالكیفیة التي تسیر بھا األمور: تقضي وقتًا طویًال في
مناورات لحصر الخصم في فخ ذكي للغایة، لتدرك أنھ أوقعك، وأنك ستھزم حین تتحرك، ال حین
یتحرك خصمك. ھذا ھو ما فعلھ الجنرال الفرنسي ھنري نافار في فیتنام، إال أنھ قام بتلك المناورات
مع الناس بدًال من قطع الشطرنج، كما فعل مواطنھ السابق نابلیون، فقد وضع خطة مثالیة تعتمد

على قیام العدو بالخطوات المرسومة لھ.

كان ھدف نافار في العام 1953 إلحاق ھزیمة مذلّة ومدّمرة تماًما بالقوات الشیوعیة التي
یقودھا فیت مینھ، والتي كانت قوات متمردة ثائرة ضد الحكم االستعماري الفرنسي إلندونیسیا،
لیضعف موقف الحكومة المعارضة في مفاوضات السالم المقبلة، فقرر نصب فّخ لھم. بنى القائد
نافار قاعدة فرنسیة جدیدة في منطقة نائیة، لكنھا تھدد خطوط إمداد مینھ، وحاول استدراجھم
للمعركة. كانت القاعدة محاطة بجبال عالیة مكسّوة تماًما بالغابات، مما منح الفیتنامیین میزة القدرة
على االختباء خلف األشجار ومحاصرة القاعدة الفرنسیة من المرتفعات. كان الموقع الفرنسي الجدید
بعیدًا عن جمیع اإلمدادات وقوات الدعم، مما یعني أن احتالل القاعدة وتدمیرھا ھدف سھل بالنسبة
للفیتنامیین، لكن الخطة كانت تقتضي بأن تسحق األسلحة المتطورة الفرنسیة العدو القادم من
الغابات، وأن یمدّھم سالح الطیران الفرنسي بما یحتاجونھ، بینما تقوم المدفعیة الفرنسیة بالمھمة،
باعتبار أنھم متأكدون من عدم قدرة الفیتنامیین على جر مدافعھم إلى الغابة. كانت خطة محكمة

للغایة. بنى رجال نافار القاعدة وانتظروا وصول العدو.

انتظروا وانتظروا ألشھر.. لكن شیئًا لم یحصل. لم یھاجمھم أحد.. ولكن، ماذا كان رجال
العدو یفعلون في ھذه األثناء؟

اتضح بعد فترة أنھم كانوا ینقلون سالح مدفعیتھم إلى األدغال، وأن القوات الفیتنامیة تعاونت
مع سكان المنطقة المحلیین على تفكیك المدافع ونقلھا قطعة قطعة عبر الغابات الكثیفة والجبال
الشاھقة وتركیبھا من جدید في أماكنھا الجدیدة. انتھى الجیش الفیتنامي من المرحلة األولى من
مخططھ، ثم جلسوا جمیعًا النتظار موسم األمطار، وما أن غرقت القوات الفرنسیة في الطین وشلت
حركة سالح الطیران حتى ھاجموھم بكل ما أوتوا من قوة. باغتت نیران المدافع رجال نافار الذین
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كانوا یسترخون في الطبیعة الخالبة بانتظار انتحاریین من أھالي القرى المجاورة بال أي سالح
سوى بنادق عفا علیھا الزمن.

حوصرت القوات الفرنسیة لمدة شھرین متواصلین، ثم انقضت علیھا القوات الفیتنامیة
واحتلتھا. كان حجم الھزیمة مھوًال ومحرًجا إلى حد كبیر، إلى حد أن الحكومة الفرنسیة سقطت،
وأن مینھ استطاع مساعدة دولتھ للحصول على استقالل ما بات یعرف الیوم بإندونیسیا الشمالیة. ثم
سارت األمور بعد ذلك كما تعرفون.. تم تقسیم فیتنام إلى دولتین، وتحولت بقیة قوات مینھ التي كانت
في الجنوب إلى قوات متمردة ضد الحكومة الجنوبیة تحت اسم فیت كونج. قررت الوالیات المتحدة
التدخل لمساعدة حلفائھا في الجنوب، بسبب اضطالعھم بالحرب الباردة المعادیة لالنتشار الشیوعي
في ذلك الوقت، مما أدى الفتضاح أمر الحكومة األمریكیة بأنھا لیست أفضل حاًال في الحروب من
سالفتھا، من الحكومة الفرنسیة. استمرت الحرب الفیتنامیة بعد ذلك ألكثر من عقدین من الزمن،

وتسببت بمقتل ثالثة مالیین إنسان، ألن ھنري نافار نصب للفیتنامیین فًخا في أحد الودیان.

إذا ما نظرنا إلى لھذه الھزیمة الفرنسیة النكراء من منظار الحولیات العسكریة والسجالت
القتالیة، فسیتضح أنھا كانت مجرد خط أمامي آخر من خطوط النار الكثیرة التي كانت تصب النار
على الزیت في خضم الحرب الباردة، ألنھا تقدم لنا مثاًال حقیقیًا على مجموعة صغیرة من الناس

یقودھم تحیزھم ألفكارھم المسبقة إلى حروب عظمى.

 

خلیج الخنازیر

لیست الكارثة التي ارتكبھا األمریكان حین حاولوا احتالل كوبا عبر خلیج الخنازیر مثاًال
كالسیكیًا نمطیًا عن التفكیر الجمعي الذي یجد مجاًال لتنفیذ مخططاتھ على أرض الواقع فقط، بل ھي
السبب الذي أدى الختراع ھذه الكلمة أصًال في اللغة اإلنكلیزیة. فقد اصطلحھا إرفنج جانیس الباحث

في علم النفس بناء على ما قامت بھ حكومة الرئیس كنیدي وما توصلت لھ من كوارث.

إن عملیة خلیج الخنازیر ھذه ھي بالتأكید أكثر حادثة مثیرة للخجل عبر تاریخ الوالیات
المتحدة الطویل والحافل بسلسلة ممتدة من اإلخفاقات، حادثة رغبوا فیھا في اإلطاحة بحكومة جزیرة
صغیرة مجاورة لھم، لكن ھذه الحادثة لیست األغرب كي نكون دقیقین في بحثنا ھذا. الحادثة
األغرب واألغبى ھي شراء جھاز االستخبارات المركزیة CIA لكمیات مھولة من الرخویات

الستعمالھا في اغتیال فیدل كاسترو عبر تفخیخھا.
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اقتضت الخطة تدریب عدد من األشخاص المنفیین من كوبا والمعادین لكاسترو والثائرین
علیھ، لیكون لھم دور كبیر في مخطط احتالل أمریكا لكوبا والمدعوم بجھاز الطیران. وفیما بعد،
حین یتم االقتحام، وحین یشاھد المواطنون القوات األمریكیة وھي تنتصر بسھولة على المیلیشیات
الكوبیة المھلھلة، یقوم السكان بتحیة ھؤالء الكوبیین المنفیین الذین اضطلعوا بالخطة والنظر إلیھم
اعتباًرا من تلك اللحظة على أنھم فاتحین ومحررین من سطوة الطغیان، ثم ینصتون ألوامرھم

ویثورون ضد الشیوعیین. خطة بسیطة، وھي نفس الخطة التي نفذوھا في غواتیماال من قبل.

لكن بوادر االنھیار بانت حین تغلب كینیدي على ریتشارد نیكسون في سباق الرئاسة، ألن
الخطة وضعت على أساس أن نیكسون، نائب الرئیس السابق والداعم األساسي للخطة سیكون

الرئیس الجدید في المكتب البیضوي.

كان كینیدي أقل طیًشا من نیكسون بأشواط كثیرة، وكان قلقًا من احتمال اندالع الحرب بین
الغرب والسوفییت، فأصر على إجراء بعض التغییرات. یجب على الدعم األمریكي للخطة أن یبقى
طي الكتمان، مما یعني عدم تدخل سالح الطیران في التنفیذ، كما أمر بنقل نقطة الھبوط إلى مكان
بعید عن التجمعات السكانیة، مما عنى تقویض الدور البشري واستبعاد احتمال قیام ثورة شعبیة

مدفوعة بالعواطف.

كان واضًحا في تلك النقطة أن الخطة فقدت عواملھا األساسیة مما یجعلھا اقرب للفشل منھا
للنجاح، ویعني ضرورة حذفھا بالنسبة ألي حكومة، لكن الجمیع تابع التفكیر فیھا واستأنفھا رغم
مواطن الخلل فیھا وكأن شیئًا لم یكن. لم یطرح أحد المزید من األسئلة، واعتمد الجمیع االفتراضات
المسبقة لنجاحھا رغم ما تم حذفھ منھا. وقد ذكر المؤرخ آرثر شلسنجر، أحد مستشاري حكومة
كینیدي الذین عارضوا الخطة، أن االجتماعات تمت "في جّو مریب یسوده اإلجماع المفترض"،
وأنھ كان یعتقد جازًما في تلك اآلونة بعینھا أن الخطة كانت خطة غبیة للغایة، وأشار إلى أنھ قال في
أحد تلك االجتماعات: "ال یمكنني شرح فشلي في اإلشارة إلى غباء تلك الخطة، وعدم المشاركة
حینھا سوى بطرح بعض األسئلة الخجولة إال باإلشارة إلى ظروف تلك المناقشات والجّو العام

السائد فیھا". وكي نكون منصفین، مررنا جمیعًا باجتماعات كھذه.

كل ما كان یمكن أن یفشل ویسوء وینھار في تلك الخطة انھار بالفعل حین دخلت حیز
التنفیذ، في یوم من أیام شھر نیسان/أبریل عام 1961. فقد ھاجم المنفیون الكوبیون قوات كاسترو
الجویة بطائرات مقاتلة من نیكاراغوا متخفیة لتبدو كطائرات كوبیة، دون أي دعم من القوات
األمریكیة. اقتضت الخطة األصلیة ھبوط إحدى الطائرات في میامي، وسط مكان شعبي، وأن یعلن
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الطیار للعالم من ھناك انشقاقھ عن الجیش الكوبي وعن عزمھ على تفجیر القواعد الجویة بنفسھ. لم
تدم تلك الحیلة طویًال، فسرعان ما أدرك المشاھدون أن الطائرة لم تكن طائرة كوبیة أصًال.

كما أن الھبوط الذي كان یفترض بھ أن یجري سًرا في بھیم اللیل، افتضح بسرعة وانتشر
خبره بین السكان المحلیین الذین یشتغلون بالصید، والذین قاموا بتشغیل صفارات اإلنذار وأطلقوا
النار على الثائرین المزعومین بدًال من تحیتھم واحتضانھم وتمجیدھم. قال جیورجیو موریرا في
اتصال لھ مع إذاعة BBC في الذكرة الخمسین لمحاولة االحتالل تلك، أنھ صاح بالجیران: "انتبھوا
یا شباب.. ھذا احتالل.. إنھم یحاولون احتالل بالدنا.. احذروھم". وسرعان ما الحظت قوات
االحتالل أن الشاطئ الذي فكروا في احتاللھ أوًال ھو أصعب مكان یمكن لھم احتاللھ، وزادت
صعوبتھ حین وصلت القوات الكوبیة وفتحت النار علیھم، وعلى وجھ الخصوص حین أدركوا أن
تلك القوات لم تكن قوات مھلھلة كما أفادتھم الحكومة األمریكیة في وصفھا، بل قوات متماسكة
مدربة ومجھزة. ثم ظھرت الطائرات الكوبیة التي لم تدمرھا الطائرات المزیفة رغم تأكید الحكومة

المسبق بأنھا ستفعل ذلك بال شك.

كانت القوات األمریكیة المحاصرة على ذلك الشاطئ بأمس الحادة لدعم جوّي، لكن الرئیس
القلق، كینیدي، لم یصرح بذلك.. فعلقوا على الشاطئ لعدة أیام، مشتبكین بیأس مع قوات الدفاع، مع

ذخیرة تتناقص رصاصة تلو األخرى.

استمر الوضع على ھذا المنوال ثالثة أیام، وبات من الواضح للجمیع أن القوات لن تغادر
ذلك الشاطئ دون تدخل عسكري دراماتیكي، فتجاوز كینیدي جمیع خطوطھ الحمر وأمر بتدخل
جوي لمساعدتھم. بحلول ذلك الوقت، كان الطیارون الكوبیون قد شعروا بأن الحكومة األمریكیة
خذلتھم وتركتھم وحدھم في مواجھة الموت، فرفضوا االمتثال لألوامر ولم یطیروا كما اتفق، فما
كان من اإلدارة األمریكیة سوى أنھا ضربت عرض الحائط بجمیع المخاوف من انكشاف أمر
مشاركتھا في تلك المعمعة، وأمرت حرس أالباما الوطني بإرسال طیارین من قیادتھ للتحلیق بتلك
الطائرات المزیفة، والتي ستدعمھا حسب المخطط مقاتالت أمریكیة. كان یمكن لتلك الخطوات أن
تضمن انسحابًا بال خسائر للقوات المرابطة على الشاطئ، لكن أعضاء مجلس القیادة، أولئك الضباط
المحنكون ومساعدیھم األذكیاء، نسوا حساب فرق التوقیت بین المنطقتین اللتین ستنطلق منھما
الطائرات، الفرق الزمني بین نیكاراغوا ومیامي، وھكذا، حلقت كل من الطائرات في وقت مختلف

عن األخرى ولم تلتقیا أبدًا، مما أدى للكثیر منھا بالسقوط تحت وابل النیران الكوبیة.
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انتھى األمر بتحویل جیش الوالیات المتحدة ألضحوكة عسكریة عالمیة، وحیازة كاسترو
على قوة منقطعة النظیر، وألف أسیر أمریكي عنده. اضطرت الحكومة األمریكیة بعد سنوات من

ذلك لدفع أكثر من خمسین ملیون دوالر لتحریرھم.

الجانب اإلیجابي لھذه المسرحیة الفكاھیة، تعلم كینیدي من أخطائھ في اتخاذ القرارات، مما
أنقذ سكان العالم أجمع بعد سنة من ذلك مع حلول أزمة الصواریخ الكوبیة. ونشكر هللا على أن
الحكومة األمریكیة تعلمت عدم الرضوخ للرأي الجماعي الذي تقوده االستخبارات دون خطة ردیفة

أو واضحة.

 

أكثر الحروب عبثیة في التاریخ

 

حرب الدلو

قُتَِل ألفا شخص في معركة نشبت بین مدینتي مودینا وبولونا عام 1325 ألن
بعض جنود مودینا سرقوا دلًوا من بئر في بولونا. انتصر جیش مودینا ثم سرقوا

دلًوا آخر.

حرب اإلنكلیز ضد زنجبار

أقصر حرب في التاریخ، انتھت خالل ثالثة أرباع الساعة، حین استولى سلطان
زنجباري على كرسي السلطة دون حیازة موافقة البریطانیین، وتحصن في
القصر الملكي، فقصفھ البریطانیون بالمدافع لثمان وثالثین دقیقة، فھرب من

القصر وانتھت فترة حكمھ.

حرب كرة القدم

تحول التوتر الطویل األمد بین السلفادور والھندوراس إلى حرب حقیقیة عام
1969 حین انفجر غلیان الشعبین أثناء مباراة كرة قدم جمعت الطرفین.

حرب أذن جنكیز
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اندلعت الحرب بین إسبانیا وإنكلترا عام 1731 واستمرت أكثر من عقد من
الزمن وأودت بحیاة عشرات اآلالف من الناس ألن قراصنة إسبان قطعوا أذن
قبطان بحریة بریطاني. امتد تأثیر تلك الحرب حتى وصل بعد عشر سنوات إلى

حرب العرش النمساوي مما أثر على جمیع ممالك أوروبا في ذلك الوقت.

حرب الطست

كان روبرت كورتوس ابن ویلیام الفاتح، االبن الذي قام بثورة ضد والده بعد
عفو األخیر عن أخویھ اللذین أفرغا طست غرفة النوم الذي كان یحتوي على

الفضالت فوق رأسھ.

حرب العرش الذھبي

اندلعت الحرب بین اإلمبراطوریة البریطانیة وشعب األشانتي في غرب أفریقیا
حین تذمر الحاكم السامي البریطاني من الكرسي الذي وضعوه لھ وطلب
الجلوس على العرش الذھبي الخاص بھم، وھو عرش مقدس ال یُسمح ألحد
بالجلوس علیھ. ربح البریطانیون الحرب لكن الحاكم لم یتمكن من الجلوس على

الكرسي بكل األحوال.
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حفلة استعماریة رائعة للغایة

 

إن إكراه اإلنسان على االستكشاف، والبحث دائًما عن آفاق جدیدة، ھو إحدى خصائصنا
الممیزة. ھذا ھو السبب في انتشار جنسنا وأبناء عمومتنا في جمیع أنحاء العالم في غمضة عین
تطوریة. إنھا القوة الدافعة التي أعطت شكًال للعالم الحدیث، وھو المنتج الغبي والفوضوي وغیر

العادل في كثیر من األحیان آلالف السنین من الھجرة والتجارة واالستعمار والحروب.

كانت تلك الرغبة في االستكشاف ما دفع كریستوفر كولومبوس إلى اإلبحار في میاه المحیط
األطلسي الزرقاء الشاسعة الفارغة في عام 1492، لینتھي بھ المطاف باالصطدام بالصخور بعد

بضعة أشھر كأي مغامر أحمق.

كان ذلك العام قریبًا من بدایة ما یُطلق علیھ عادة «عصر االستكشاف»، على الرغم من أنھ
كان اكتشافًا حقیقیًا إذا لم تكن أحد األشخاص الذین یعیشون بالفعل في األماكن التي یتم اكتشافھا.
سیطرت اإلمبراطوریة المنغولیة على طرق التجارة البریة بین أوروبا وآسیا لتشمل جزًءا كبیًرا من
أوراسیا، بفضل مزیج من الطاعون ونشوء اإلمبراطوریة العثمانیة. وھكذا فإن أوروبا، التي كانت
تتفاخر بالحدیث عن التكنولوجیا والمعرفة وصیادي الثروات، وضعت البحر نصب عینیھا على
البحر بدًال من ذلك. وما بدأ كمحرك للتجارة في آسیا وإفریقیا واألمریكتین المكتشفتین حدیثًا تحول

بسرعة إلى نزعة االحتالل والغزو.

یعرف الجمیع إلى حد كبیر أن كولومبوس اكتشف األمریكتین عن طریق الصدفة، وأنھ
وصل إلى منطقة البحر الكاریبي عن طریق الخطأ أثناء بحثھ عن طریق مختصر إلى الھند، دون
االلتفاف حول الرأس الجنوبي ألفریقیا. ولكن ھناك أیضا الكثیر من المفاھیم الخاطئة حول خطئھ.
تقول إحدى القصص الشائعة أنھ أثبت أنھ محق، ألنھ كان واثقًا بنظریة «الھرطقة» التي تؤكد
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كرویة األرض؛ في ھذه األثناء، اعتقد الحمقى المخلصون في الوطن أنھ محكوم علیھ باإلبحار حتى
حافة العالم. في الواقع كان كل شخص متعلم في أوروبا في ذلك الوقت (ومعظم األشخاص غیر
المتعلمین أیًضا) یدرك تماًما أن العالم كان عبارة عن كرة أرضیة، وقد عرفوا ذلك لفترة طویلة جدًا.
كانت تلك المعرفة شائعة قبل أكثر من 200 عام من رحلة كولومبوس، وكان الالھوتي توماس
اإلكویني یستخدمھا بشكل عرضي في كتاباتھ كمثال على شيء قبلھ الجمیع. بالنظر إلى أن ھناك
حتى یومنا ھذا أقلیة ثابتة من الناس الذین ما زالوا یشككون في القصة الرسمیة، فإن نظریة األرض
المسطحة قد تكون شعبیة اآلن كما كانت في القرن الخامس عشر. في عام 2019، تخطط مجموعة
من الھواة لتنظیم رحلة بحریة للمؤمنین بأن األرض مسطحة، والتي ینبغي أن تكون فرصة مثیرة

لھم الختبار نظریاتھم.

لھذا أقول: ال، لم یكن ھناك خالف حول كرویة األرض. الشك في مشروع كولومبوس جاء
من مصدر مختلف تماًما. كانت المشكلة ھي أن كریستوفر كولومبوس أخطأ في الحسابات تماًما ألنھ

اعتمد على أدوات حساب معطلة.

استندت خطتھ بكاملھا إلى حساباتھ الشخصیة لمسألتین: كم یبلغ محیط األرض، وكم تبلغ
مساحة آسیا. وقد أخطأ في حساب الجوابین. من ناحیة، استنتج أن آسیا كانت أكبر بكثیر مما ھي
علیھ بالفعل، وبھذه الطریقة، ومع ھبوب ریاح مناسبة، توقع أن الیابان تبعد عدة آالف من األمیال
إلى الشرق من موقعھا الفعلي. ولكن األسوأ من ذلك أنھ استند في حساباتھ لمحیط الكرة األرضیة
إلى أعمال الفلكي الفارسي في القرن التاسع أحمد بن محمد بن كثیر الفرغاني. لم تكن ھذه بدایة
رائعة لحساباتھ، حیث كانت ھناك تقدیرات أكثر دقة لعالم الریاضیات الیوناني ایراتوثتینس، الذي

حسب محیط األرض قبل 1700 عام. لكن ھذا لم یكن خطأ كولومبوس األھم.

كان خطأه األكبر ھو افتراضھ أن الشيء الذي وصفھ الفرغاني بكلمة «میل» ھو المیل
الروماني، والذي یبلغ حوالي 4850 قدًما. لكن ھذا لم یكن ما تحدث عنھ الفرغاني. بل إنھ كان
یتحدث عن المیل العربي، والذي یتراوح ما بین 6500 و7000 قدم. لذلك عندما قال الفرغاني إن
ھناك شیئًا ما على بعد أمیال معینة، فقد كان یعني في الواقع مسافة أكبر بكثیر مما ظنّھ كولومبوس.
لقد خلط بین وحدتي قیاس مختلفتین تماًما، وھكذا توصلنا إلى نموذج صغیر جدًا یبعث على
السخریة. اعتقد كولومبوس أن حجم عالمنا یبلغ ثالثة أرباع حجمھ الحقیقي. إلى جانب حساباتھ التي
نقلت الیابان عدة آالف من األمیال إلى الشرق، فكانت النتیجة أنھ أعدّ العدة والمؤن لرحلة أقصر
بكثیر من تلك التي واجھھا. انتقده الكثیر من معاصریھ بكلمات مثل «أعتقد أنك أخطأت في حساب
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حجم العالم یا كریس»، لكنھ ظل مقتنعا بحساباتھ. وعلى العموم، كان من حسن حظھ أنھ اصطدم
بمنطقة البحر الكاریبي عندما فعل ذلك. (لم یفكر أحد حقًا بإمكانیة وجود قارة إضافیة كاملة في
المكان الذي لم تكن تقع فیھ آسیا بالضبط). ربما یستحق األمر أن نضیف ھنا بأن افتراضھ الخاطئ
حول نوع المیل الذي تحدث عنھ الفرغاني یعكس بعض النواحي المفیدة للتفكیر الالمركزي من
جانب كولومبوس! ولكن لنكن صادقین: لم یكن ھذا أسوأ شيء فعلھ كریستوفر كولومبوس بسبب

أفكاره وعقلیتھ.

من المغري أن نتساءل كیف كان یمكن لتاریخ العالم أن یكون لو كان كولومبوس أفضل
حاًال في الریاضیات ومن ثم.. لو أنھ لم ینطلق أبدًا في رحلتھ. الجواب ھو: ربما لیس كثیًرا، باستثناء
بعض األشخاص الذین یتحدثون البرتغالیة اآلن. كان البرتغالیون أفضل البحارة والمالحین في
أوروبا في ذلك الوقت (كان تمویل حملة كولومبوس إسبانیًا فقط ألن البرتغال رفضتھا أوًال، ألن
البرتغالیین كانوا واثقین من األخطاء الجسیمة في حساباتھ، وألنھم كانوا یخططون الستكشاف
أجزاء متعددة من األمریكتین في السنوات التالیة. وقد وصل بیدرو ألفاریس كابرال إلى البرازیل في
عام 1500 بالفعل. وبعد ذلك بعام، وصل األخوان كورتي لایر إما إلى االبرادور أو نیوفاوندالند،
حیث قاموا على الفور باختطاف 57 مواطنًا محلیًا وبیعھم كرقیق في إشارة إلى أشیاء قادمة. في
الواقع، فإن األمر الذي كان سیحدث فرقًا حقیقیًا في تاریخ العالقات بین العالم القدیم والعالم الجدید
ھو أن یتمكن أي شخص، حرفیًا أي شخص، من تقیید دافعھ الطبیعي لقتل أو اختطاف أول من

یقابلھ.

قبل خمسة قرون من كولومبوس، كان الفایكنج أول األوروبیین الفعلیین الذین أقاموا
مستوطنة في األمریكتین، حیث انطلق إیف إریكسون من مستعمرة الفایكنج في غرینالند ووصل
إلى ما قرروا تسمیتھ فینلندة «أرض النبیذ» (من المرجح أنھا ما یعرف في العصر الحدیث
بنیوفاوندالند). مقارنة بغرینالند القاحلة وغیر المسلیّة على اإلطالق. وھكذا.. مثلت غابات فینلندة
فتًحا رائعًا للفایكنج، حیث أنشأوا مستعمرة تجاریة ازدھرت لبضع سنوات. لكن لسوء الحظ، تقلصت
آفاق تجارتھم مع السكان المحلیین (من المحتمل أن یكون شعب ثول، أو سكرایلنغز كما دعا
الفایكنج) بسبب ما حدث في المرة األولى التي التقوا فیھا مع بعضھم البعض. كان ھذا أول لقاء بین
األوروبیین واألمیركیین في التاریخ المسجل، حیث وجد الفایكنج مجموعة من السكان األصلیین

ینامون تحت زوارقھم المقلوبة، فقتلوھم. ال لشيء، وبال أي سبب.
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لم یحرص السكان المحلیون بعد على التجارة مع الفایكنج، وھو أمر غیر مستغرب وطبیعي
للغایة، كما أن الطرفین اشتبكا بین الحین واآلخر، وھذا أمر مفھوم أیًضا. وفي إحدى المعارك ُھزم
الفایكنج بشكل مروع رغم سیوفھم ذات المقابض الضخمة، التي حلقت فوق رؤوس الرجال وأحدثت
ضجیًجا مخیفًا عند سقوطھا. شعر الفایكنج بالخوف للغایة من عدوھم لدرجة أنھم كانوا سیخسرون
المعركة لو لم تقم فریدیس إریكسدوتیر، شقیقة قائدھم سكریلینجس بعرض ثدییھا لألعداء. وكنتیجة
لھذه المعارك وغیرھا من الوقائع األقل غرابة، لم تزدھر مستوطنة فینالند، ثم اختفت. تخلى
الفایكنج عنھا بعد عقد أو عقدین من الزمن. وما یثیر العجب حقًا، ھو أن مستوطنة غرینالند نفسھا -
التي ظھرت إلى حیز الوجود في المقام األول ألن إریك األحمر - القاتل المعروف - قد نُِفَي إلى

ھناك - اندثرت تدریجیًا على مر القرون التالیة، حیث فقد الفایكنج اھتمامھم بھا.

لو سارت األحداث بشكل مختلف قلیًال، لو كانت أكثر مثالیة مع أعمال قتل أقل مما جرى
بالفعل، التخذ التاریخ مساًرا مختلفًا. لكانت المستعمرة أسفرت عن طریق تجاري راسخ بین
األمریكتین وأوروبا مع تبادل المعارف والمھارات التي یمكن أن تؤدي إلى مزید من االختالط بین
الشعبین. كان یمكن للفجوة في التكنولوجیا والقوة العسكریة أن ال تكون موجودة، أو أن تكون أقل
دراماتیكیة، وھي الفجوة التي سمحت لألوروبیین في القرن السادس عشر باستعمار العالم. كان
یمكن لألمیركیین أن یكسبوا الوقت لتطویر مقاومة بدنیة لألمراض المعدیة في العالم القدیم، بدًال من

الوقوع فرائس للرشح واألنفلونزا وجمیع األمراض الساریة األخرى.

وبالمثل، ربما اختلفت سیرورة األحداث لو عاد أبو بكري الثاني من رحلتھ، وھو حاكم
إمبراطوریة مالي في القرن الرابع عشر. كان إمبراطور إحدى أكبر وأغنى اإلمبراطوریات في
العالم في ذلك الوقت، والتي غّطت جزًءا كبیًرا من غرب إفریقیا، وقد تخلى عن عرشھ وثرواتھ من
أجل إرضاء فضولھ حول ما إذا كان ھناك شاطئ على الجانب اآلخر من المحیط. في عام 1312،
أبحر أبو بكري من شواطئ غامبیا، مع أسطول مكون من 2000 سفینة، ولم یشاھدھم أحد بعد ذلك.
یزعم بعض المؤرخین المالیین أنھ ربما وصل بالفعل إلى شواطئ البرازیل، ولكن حتى لو فعل
ذلك، فإنھ لم یرجع أبدًا، ودعونا نكون صادقین.. العودة عنصر حاسم إلى حد ما في أعمال

االستكشاف.

ولربما لم یختلف أبدًا، ولربما انتھى بنا األمر بما نحن علیھ. إذا ما ضیّقنا عدستنا بما فیھ
الكفایة، لوجدنا أن معظم تاریخ البشریة ھو قصص إمبراطوریات تقوم وتندثر وتقتتل في ما بینھا.
ولوجدنا أن الزراعة والزعامة والحروب - كل األشیاء التي ساعدت بدورھا على والدة
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اإلمبراطوریات - لیست األھم على ذلك الطریق ألنھا أقوى الدوافع الطویلة األمد لوضع خطط
لإلنسانیة، ولكن ألنھا الخطط التي یشارك فیھا الجمیع بمجرد أن یقررھا شخص ما. األمر أشبھ
بقتال في حانة في الغرب األمریكي قبل قرنین من الیوم، مع فرق واحد، وھو عدم عودة الناس

للرقص بعد انتھاء الشجار، بل الوقوع أسرى لھ إلى األبد.

عندما أغرق كولومبوس سفینتھ سانتا ماریا عن طریق الخطأ على شواطئ العالم الجدید عام
1492، كان عدد سكان الجزیرة التي حط رحالھ علیھا یتجاوز عشرات اآلالف، وفي خالل أقل من
عقدین، وبعد أن استغلھم اإلسبان في أعمال التنقیب ونقلوا لھم جمیع األمراض واألوبئة التي یمكن
لنا تخیلھا وباعوا ما تبقى منھم في سوق الرقیق، لم یبَق سوى 32 ألفًا منھم. كان كولومبوس فاشًال

في الحساب بالطبع، لكن غباءه الریاضي لم یكن مشكلتھ األعظم.

لیس إصدار أحكام أخالقیة على الماضي مھمة المؤرخین بالضرورة، إنھم یسعون للكشف
والوصف ووضع سیاق لألحداث؛ لفھم وتوضیح كیف مّر الماضي، وتتبع شبكات السلطة والصراع
المتشابكة التي أدت إلى العالم الذي نعیش فیھ الیوم. یمكنك القیام بكل ذلك دون التعلیق حول ما إذا
كانت تلك األشیاء فاضلة أو شریرة. في الواقع، بالنظر إلى التعقید الذي یسبب الصداع في كل
شيء، نادًرا ما یكون األمر بسیًطا للغایة لمعرفة كل ما یتعلق بالماضي. لحسن الحظ، فإن تحدید
حقیقة الماضي ھو بالضبط مھمة ھذا الكتاب، لذلك دعونا نتفق أن االستعمار كان سیئًا حقا، سیئًا
جدًا. وما مشكلتھ بالضبط؟ حسنًا، أحد تقدیرات الوفیات الناجمة عن االستعمار األوروبي في القرن
العشرین وحده یشیر لوفاة 50 ملیون شخص، ویضعھ في نفس مكانة جرائم ھتلر وستالین وماو،
ھذا في القرن الذي انھارت فیھ اإلمبراطوریات االستعماریة. خالل المائة عام أو نحو ذلك من
استعمار األمریكتین، ھناك تقدیر متحفظ إلى حد ما وھو أن 90 في المائة من سكان القارة ماتوا
بسبب مزیج من المرض والعنف والعمل القسري، وھو رقم یقدّر بعشرات المالیین. السبب الوحید
الذي یمنعنا من أن نكون أكثر تحدیدًا ھو صعوبة تحدید عدد األشخاص الذین كانوا یعیشون ھناك

من قبل؛ أي أننا ال نعرف فعلیًا حقیقة ما فقدناه.

وعدد القتلى الذي نعرفھ، على فظاعتھ، ال یمت للحقیقة بصلة، بل إنھ مجرد رقم ممسوخ
عن األصل الذي ال یمكن تخیلھ. تجارة الرقیق األفریقیة، اختراع معسكرات االعتقال والتعذیب،
تجارة الرقیق وبیع البشر كسلع جنسیة في اإلمبراطوریة الیابانیة، ونظام العبودیة القائم على شراء
األراضي بمن علیھا من بشر وتوریثھم لألجیال المقبلة الذي كان سائدًا في المستعمرات اإلسبانیة
في أمریكا، وتطول الئحة الرعب وتبدو خانقة بال نھرب. یمكننا إضافة محو الحضارات عن بكرة
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أبیھا وتدمیر التاریخ وتھریب الثروات الھائلة من أماكنھا لتزیین أماكن أخرى، والذي ما نزال نراه
جلیًا في أسالیب الراحة العصریة المھیمنة الیوم حسب المكان الذي تعیش فیھ.

كما قلت من قبل.. كان االستعمار وال یزال أسوأ فعل قامت بھ البشریة، وأعرف أن ھذا
الفصل من الكتاب غیر ممتع للكثیرین، وأعتذر عن ذلك.

ربما ال یجدر بي كتابة ھذا، لكننا نعیش في الوقت الحالي في منتصف حقبة االستعمار ولیس
في ما بعدھا، وھا نحن ذا. والحجة باختصار، ھي أن فوائد االستعمار بالنسبة للمستعمرین وذریتھم
- تحدیث اقتصاداتھم، وبناء البنیة التحتیة، ونقل المعرفة العلمیة والطبیة، وإدخال مفھوم سیادة
القانون - تفوق األخطاء المؤسفة التي ارتكبت. لكن مھما كانت الحجة ومھما جّملناھا، فإن ھذا ال
یزال یتلخص في االدعاء بأن الشعوب المستعمرة لم تكن متحضرة في األساس؛ غیر قادرة على
الحكم الذاتي، بعیدة عن التقدم وغیر متطورة بما فیھ الكفایة لالستفادة من مواردھا الطبیعیة. لقد
كانوا یجلسون فقط فوق كل ذاك الذھب، أولئك األغبیاء الفقراء، دون أي فكرة عما یجب فعلھ بھ.
بالنسبة للمبتدئین، یعتمد ھذا على األساطیر حول حالة المجتمعات ما قبل االستعماریة أكثر مما
م التفوق المؤقت والتاریخي لعدد قلیل من البلدان في التكنولوجیا یعتمد على الحقائق، كما أنھ یضّخِ
العسكریة إلى نوع من القانون األخالقي الثابت لمن یجب السماح بھ، ولنتمكن من تحقیق أھدافنا.
وما ھو أكثر من ذلك، أنھ یعتمد على افتراض غیر معلن أنھ لوال االستعمار، فإن بقیة العالم كانت
ستبقى ببساطة في حالة ركود على مدى القرون الخمسة الماضیة، أو أنھ لم یكن ھناك طریقة یمكن

تصورھا خالف ما فعلناه.

یمكن للناس تبادل المعارف العلمیة أو التقنیة عبر الحدود دون كل ھذا االستعمار، لكننا
أقنعنا الشعوب أننا لو لم نستعمرھم لظلوا عالقین في مكان ما في القرن السابع عشر. یبدو ھذا غیر
مرجح اآلن، خاصةً في ظل تبادل األفكار الدولي والذي أدى إلى تقدم أوروبا في مجال التقدم
التكنولوجي في المقام األول، ولكن بالطبع من المستحیل إثبات ذلك بطریقة أو بأخرى. ھناك تایالند،
التي تمكنت وحدھا من الفرار من ھذه الدائرة المفرغة الخبیثة، لقد بحثت عن األمر على غوغل

وحسب، واتضح أن لدیھم كھرباء في تایالند، وھذا ما ال تخبرنا بھ وسائل التواصل الحدیثة.

لكن في النھایة، كل ھذا یتحدث عن أھداف متعددة، ألن االنتظار لعدة مئات من السنین ثم
القیام بنوع من تحلیل التكلفة - المنفعة بأثر رجعي ألفعالك ال یمثل في الواقع طریقة تقییم البشر
ألفعالھم بشكل صحیح. یبدو ذلك أشبھ بمحاولة لتبریر ما ترید تصدیقھ بالفعل. نتیجة لذلك، یمیل
الحدیث عن االستعمار إلى إشراك شخصین یصرخان «لكن خطوط السكك الحدیدیة!» و«معك
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حق، ولكن ال تنَس مذبحة أمریتسار!» على بعضھما البعض بشكل متكرر، حتى یفقد الجمیع إرادة
العیش. (ال تعتبر القطارات مقیاًسا أخالقیًا للمجازر، وأنا أقول ذلك كشخص یحب القطارات حقًا).
ال یتضمن أي من ھذا القول أن االستعمار مسؤول عن كل مرض في العالم، وھو لیس كذلك؛ أو أنھ
لم یكن كذلك قبل وصول المستعمرین، كانت المجتمعات التي كانوا یستعمرونھا جمیعھا واحات
ھنیئة للسالم والھدوء حیث كان الجمیع یعیشون في وئام مع الطبیعة، لم یكونوا كذلك. آمل اآلن في
ھذا الكتاب أن یتضح للقارئ بأن القدرة على أن نكون أغبیاء كانت شائعة جدًا عبر تاریخ العالم. ھذا
یعني أنھ ربما ینبغي لنا أن نحاول التفكیر في ماضینا كنوع بشري على أساس ما حدث بالفعل، بدًال

من التوق إلى الحنین الغامض للروایات غیر المعقدة حول أمجاد اإلمبراطوریة.

لنأخذ مثاًال واحدًا فقط: فكرة أن االستعمار جلب الحكم المستنیر وكرس حكم القانون في
البلدان المستعمرة ال تتوافق حقًا مع تاریخ المعاھدات العدیدة الموقعة بین القوى االستعماریة
والشعوب األصلیة، وھو تاریخ ال یتطابق تماًما مع شعار «احترام سیادة القانون». ستكون ھذه
الفكرة مفاجئة، على سبیل المثال، لدول أمریكا التي وقعت مئات المعاھدات مع الحكومات
البریطانیة ومن ثم الحكومات األمریكیة، فقط لرؤیة كل واحدة منھا دولة محطمة مسلوبة السیادة
واألراضي. ستكون مفاجأة للماوریین الذین وقعوا معاھدة وایتانغي، حیث أدت سلسلة من أخطاء
الترجمة بین النصین اإلنجلیزي والماوري إلى الغموض حول ما تم توقیعھ بالضبط. ستكون مفاجأة
ألھل خوسا الذین عاشوا في مستعمرة جنوب إفریقیا من كافرایا البریطانیة (نعم، لقد أطلقوا علیھا
حرفیًا اسم اإلقلیم على أنھ تمویھ عنصري للسود)، الذین أجبروا في عام 1847 على مشاھدة
المندوب البریطاني كحاكم تم تنصیبھ حدیثًا، السید ھنري سمیث الذي ضحك ألنھ مزق رمزیا
معاھدة السالم أمام أعینھم، ثم أجبر قادتھم على التقدم واحدا تلو اآلخر وتقبیل حذائھ. لیست ھذه
بالقصص الخیالیة، بل حقائق مدونة، وقد فعل ذلك حرفیًا. تجدر اإلشارة إلى أن التاریخ البریطاني
یتذكر عموًما السیر ھنري سمیث كشخصیة بطولیة، شخص ُخلد في روایة رومانسیة شھیرة تصور

زواجھ الخیالي من فتاة تبلغ من العمر 14 عاًما.

كل ھذا یعیدنا إلى أحد موضوعات ھذا الكتاب: قدرتنا العمیقة على خداع أنفسنا بالقصص
واألوھام حول ما نقوم بھ بالفعل. إذ یتطلب الحفاظ على إمبراطوریة جھودًا نشطة ومستمرة
للمحافظة على حاضرھا وإساءة فھم ماضیھا. كان ھذا التناقض ساري المفعول منذ البدایة، لھذا نفھم
من كتابات كولومبوس أنھ آمن بشكل راسخ بأنھ كان یقوم بعمل الرب في نشر اإلیمان المسیحي في
نفس اللحظة التي كان یقیّم فیھا عقلیًا إمكانیات الشعوب االصلیة للخضوع والعبودیة. وھذا ھو
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السبب أیًضا في تدمیر البریطانیین لعشرات اآلالف من سجالتھم االستعماریة بشكل منھجي أثناء
مغادرتھم إفریقیا في نھایة العصر اإلمبراطوري، وحرقھا وإلقائھا في البحر في محاولة لمحو
التاریخ وتعمیم حالة فقدان الذاكرة الجماعي. (في أوغندا، تم إعطاء ھذا العملیة اسم: عملیة نثر رماد

التراث).

ولیس ھناك ما ھو أكثر وضوًحا مما كان علیھ الحال في المفارقة العمیقة المظلمة التي قد
تكون أكثر األعمال الفردیة المروعة في الحقبة االستعماریة - عندما اشترى ملك بلجیكا لیوبولد
الثاني ملیون میل مربع من حوض الكونغو كملكیة شخصیة لھ، والتي تحولت إلى محرقة مشوھة
للربح من عمل الرقیق وأسفرت عن مقتل 10 مالیین شخص على مدى عقدین. المفارقة ھي: تم
ذلك رسمیا باسم الصدقة. منحت األرض في عام 1885 إلى منظمة خیریة تسمى الرابطة الدولیة
األفریقیة، التي أنشأھا لیوبولد. حدث ھذا في مؤتمر برلین - وھو االجتماع الذي قامت فیھ دول
أوروبا بتقسیم إفریقیا بینھا، مما حفز «التدافع من أجل إفریقیا» الذي حمل استعمار القارة إلى أقصى
حدوده. كانت المھمة الخیریة المفترضة للجمعیة الدولیة األفریقیة ھي نقل «الحضارة» لشعب
الكونغو. ما فعلتھ فعًال ھو تحویل البلد بأكملھ إلى مزرعة ضخمة للمطاط حیث تم معاقبة السكان
لفشلھم في تحقیق أھداف اإلنتاج بالموت، أو قطع أیدیھم أو أقدامھم أو أنوفھم. وألن البلجیكیین
أرادوا التأكد من أن قواتھم لم تھدر الرصاص الباھظ الثمن على أنشطة غیر ضروریة - أي شيء
آخر غیر القتل - كان من المتوقع أن یقوم الجنود بتسلیم عدد مطلوب من األیدي المقطوعة إلثبات

عدد األشخاص الذین قتلوا.

رصاصة واحدة، ید واحدة، آالف وراء أخرى، إلى أن تحولت السالل المترعة باألیدي
المقطوعة إلى سلعة في البالد، سلعة تُجَمُع بال حرج من الضحیة والجالد.

ومن الواضح أن لیوبولد لم یجد لمستعمرتھ اسًما مناسبًا أكثر من «الكونغو الحّرة».

لھذا أعود وأقول.. كان االستعمار سیئًا إلى درجة مرعبة.

ھذا كتاب عن الفشل، ورغم أن االستعمار كان سیئًا بالتأكید، إال أنھ لم یكن فاشًال تماًما. إذا
تجاھلنا بطریقة أو بأخرى األخالق ونظرنا إلى الناحیة المشرقة، فقد كان ذلك نجاًحا ھائًال إلى حد
كبیر، وكثیر من األشخاص الذین كانوا وراءه مثل الملوك (ال سیما أولئك الذین كانوا ملوًكا بالفعل).
لقد نجحت القوى االستعماریة في أن تصبح غنیة للغایة بسرقة كل ما تبقى من الثروات في العالم،
وھذا یفسر لنا التدافع على األراضي الستعمارھا. إن كل تلك األساطیر الذاتیة عن المغامرین
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األبطال، إلى جانب إغراء المال السھل المفترض، تعني أن الكثیر من الناس الذین ألقوا أنفسھم في
المشروع اإلمبراطوري كانوا - بصراحة - أغبیاء سخفاء. وأن «عصر االكتشاف» كان وباء
متفشیًا مع تأثیر Dunning Kruger الكبیر، مما أنتج سلسلة ال نھایة لھا من الرجال غیر
المؤھلین، عدیمي الخبرة وغیر المناسبین في بعض األحیان لقیادة الحمالت أو المستعمرات، على
أساس أنھم كانوا واثقین للغایة مما یفعلونھ. خذ على سبیل المثال، جون لیدارد، الذي كلفھ
البریطانیون بقیادة رحلة استكشافیة للعثور على منبع نھر النیجر، على الرغم من تجربتھ الوحیدة
في إفریقیا حین توقف في محطة بحریة قصیرة على الطرف الجنوبي من أفریقیا. ولد صاحبنا في
مستعمرة كونیتیكت البریطانیة في ذلك الوقت، واكتسب شھرة كبیرة كمستكشف عظیم بفضل كتابھ

الشھیر في رحالتھ كعضو في طاقم الكابتن كوك. لكن مشاریعھ المنفردة ھي ما یلفت النظر.

كان تكوین الصداقات وبناء شبكات العالقات االجتماعیة مع أھم الشخصیات أھم المھارات
التي تمتع بھا لیدارد، فكان یصادقھم ثم یقنعھم بتقدیم المال لھ. كان مشروعھ األول شركة تجارة
الفراء التي فشل في بنائھا مراًرا وتكراًرا. لكن بینما كان یبحث في باریس عن شركاء أعمال،
حصل على دعم العدید من الشخصیات البارزة - بما في ذلك توماس جیفرسون، وماركیز دي
الفاییت، والعدید من األشخاص اآلخرین الذین ال ینتمون لطاقم ھاملتون - للقیام برحلة استكشافیة
مختلفة تماًما. كانت ھذه خطة جریئة للسفر عبر روسیا إلى مضیق بھرینغ، وعبور آالسكا من ھناك
واستكشاف كامل طول الساحل الغربي للقارة األمریكیة. وصفھ صاحب الفكرة جیفرسون بأنھ
"رجل عبقري ذو شجاعة ال یعرف الخوف". فقد لیدارد حذاءه في الرحلة إلى سان بطرسبرغ، لكنھ
اقترض بعض المال وتمكن من الوصول إلى إركوتسك، حیث انتھت الحملة بعد اعتقالھ كجاسوس.
عاد لیدارد المفلس في نھایة المطاف إلى لندن في عام 1788 حیث أتیحت لھ الفرصة لقیادة الحملة
إلى ما كان یعرف باسم "مجاھل أفریقیا". على الرغم من أنھ لم یتحدث اللغة العربیة ولدیھ سجل
حافل في الفشل، إال أن سكرتیر الرابطة األفریقیة - وھي المجموعة التي كانت تدیر الحملة - أعجب
بھ على الفور. یروي السكرتیر، وھو السید بوفوي، أنھ ُصِعَق في لقائھ األول مع لیدارد برجولتھ
واتساع صدره وصراحتھ ولمعان عینیھ. فما كان منھ إال أن اقترح علیھ المشروع وسألھ عما
یحتاجھ من وقت لالنطالق، فما كان منھ إال أن أجاب: "صباح الغد". قد تبدو األمسیة الواحدة وقتًا
قصیًرا بشكل مثیر للریبة للتحضیر لرحلة استكشافیة إلى منطقة مجھولة في قارة لم تدسھا قدم

إنسان، اللھم إال الشواطئ التي وطأھا البحارة، لكنكم لم تعرفوا شخًصا مقداًما مثل جون لیدارد.
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لم تتجاوز حملة لیدارد القاھرة، حیث أصیب بمرض الصفراء وحاول عالج نفسھ بنفسھ عن
طریق ابتالع حامض الكبریتیك. الذي قتلھ دون أدنى استغراب. توفي في ینایر عام 1789، وكانت
النتائج البارزة الوحیدة لمغامرتھ اإلفریقیة ھي بعض األوصاف المفیدة لطرق القوافل، ورسائل إلى
توماس جیفرسون یدعو فیھا المصریین باألغبیاء الذین ھجروا نھر النیل ألنھ غیر معطاء مثل نھر

كونیتیكت.

ویمكننا اإلشارة ھنا أیًضا إلى روبرت أوھارا، وھو شرطي إیرلندي مھیب ذو طبع غاضب
ال یتمتع بأي حّس باالتجاه، والذي انطلق عام 1860 الستكشاف وسط أسترالیا عن طریق تتبع
طریق یبدأ من ملبورن وصوًال إلى الساحل الشمالي. بعد انطالقھ من ملبورن التي ضجت یومھا
بالحشود المھللة، شق طریقھ ببطء في جمیع أنحاء البالد، ألن رجالھ اصطحبوا 20 طنًا من المعدات
التي تضمنت مجموعة كبیرة من الطاوالت والمقاعد الثقیلة المصنوعة من خشب البلوط، وتحف

غونغ الصینیة، و12 مروحة كبرى من الریش.

روبرت أوھارا (1820- 1861)
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وبفضل مزاج بیرك وافتقاره الكامل إلى مھارات االستكشاف، حصلت تغییرات كبیرة في
طاقم الحملة بشكل سریع، حیث تم طرد العدید من األعضاء أو أنھم تركوه بمحض إرادتھم. وعندما
أقنعھ تقدمھ البطيء بتفریغ بعض اإلمدادات أخیًرا، اختار أن یترك معظم أسلحتھ وذخائرھا على
الطریق، باإلضافة إلى إمدادھم باللیمون الحامض الذي ساعد على منع اإلصابة باإلسقربوط. في
النھایة، بعد حوالي 2000 میل، بعد أن ترك معظم الحملة وراءه وأخذ ثالثة رجال وبعض الجمال
فقط، وصل بورك نصف المیت إلى مسافة 12 میًال من الساحل الشمالي، قبل أن یعود أدراجھ بسبب
غابات المانغروف األشبھ بمستنقع على الطریق، وتوفي في رحلة العودة بعد فترة وجیزة من
االستجابة لبعض السكان األصلیین، الذین كانوا یراقبونھ عن بعد طوال الوقت، وعرضوا على
رجالھ المتھالكین الغذاء والمساعدات، فما كان منھ بعد تلقیھ المساعدة منھم إال أن أطلق علیھم النار

وقتلھم جمیعًا.

أغلب المستكشفین االستعماریین الناجحین تقنیًا كانوا أشخاًصا سیئین حقًا. مثل رینیھ
روبرت كافیلیر، وھو فرنسي انتھى بھ األمر إلى المطالبة بساحل الخلیج األمریكي لفرنسا، وتسمیة
ما سیصبح والیة لویزیانا. وقد وصفھ أحد المسؤولین الفرنسیین بأنھ «أكثر قدرة من أي شخص
آخر أعرفھ»، وقد دفعت خطواتھ االستكشافیة األولى إلى اعتقاده بأنھ یمكن أن یجد طریقًا إلى
الصین من خالل المرور عبر أوھایو. كما كان أبلھ متعجرفًا - وھي على ما یبدو سمة شخصیة
مؤسفة للمستكشفین - مع موھبة إلھیة إلزعاج معظم الناس الذین یسافر معھم. كانت رحلتھ األخیرة
في عام 1687 محاولة لغزو المكسیك ألخذھا من اإلسبان مع جیش من 200 فرنسي فقط. بعد
التشاجر في الرحلة بأكملھا وفقدان العدید من السفن، ثم التیھ في البحر والرسو على بعد 500 میل

من المكان المخطط لھ، قُتل كافیلیر في النھایة على أیدي رجالھ في مكان ما في تكساس.

لكن العصر االستعماري بشخوصھ وأبطالھ المزعومین الذین افترستھم أوھامھم عن ذواتھم
وعظمتھا وقتلھم غرورھم.. ھذا العصر الحافل بتلك الشخصیات لم یكن أكثر وضوًحا في التاریخ
كلھ كما ظھر في تاریخ المستعمرة التي لم تكن یوًما كذلك، مستعمرة سكنتھا أمة فشلت في أن تصبح
العبًا عالمیًا وانتھى بھا األمر في وقوع البالد فریسة للجوع والفقر واإلذالل. إنھا قصة

اإلمبراطوریة االسكتلندیة المؤسفة.

 

الرجل الذي أفلس اسكتلندا
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خریطة لمضیق دارین عام 1721

 

كان لدى ولیام باترسون رؤیة - حلم، مثل العدید من األشخاص الذین انتھت حیاتھم
بالخسائر في التاریخ. لم یكن لدیھ رؤیة فقط؛ بل كان یملك المھارة والمثابرة إلقناع اآلخرین بھا.
كان باترسون مصرفیًا ومموًال عن طریق التجارة، لكنھ كان بائعًا بمفاھیم الیوم، مجرد تاجر یبیع
ویشتري. كان رجًال یجمع بین صرامة الخبیر، وروح الشاعر واإلیمان العمیق الذي یملكھ الدعاة
والمبشرون. إنھ ألمر مخز أن تنتھي رؤیتھ الخاصة بآالف القتلى ووقوع وطنھ اسكتلندا في خراب
مالي - واألسوأ من ذلك، وقوع البالد تحت رحمة جاره الجنوبي. في الواقع، من دون خطط

باترسون الكارثیة، فإن المملكة المتحدة كما نعرفھا قد ال تكون موجودة الیوم.

إنھا قصة دولة نذرت نفسھا لتحقیق طموحات كبیرة ولكنھا كانت غامضة، تستند إلى رؤى
المؤمنین الحقیقیین األیدیولوجیین، وتحذیرات الخبراء التي لم یتم االستماع إلیھا، والرفض العنید
لالعتراف بالواقع وتغییر المسار، حتى عندما أرسل العالم إلیك إشارات واضحة أنك قد ارتكبت
خطأ، وھي أیًضا قصة عن غباء اإلنجلیز ونذالتھم. كانت باترسون یخطط إلنشاء إمبراطوریة
اسكتلندیة لتصبح قلب التجارة العالمیة النابض. وكان یعرف موقع أول نقطة استیطانیة لتلك
اإلمبراطوریة، وھي جنة خضراء على الجانب اآلخر من المحیط األطلسي، وتقع في نقطة ارتكاز
لألمریكتین. كان ھذا المكان یدعى دارین. بین عامي 1698 و1699، أبحر حوالي 3 آالف مستعمر
من اسكتلندا، مدعومین بموجة من المشاعر القومیة ونحو نصف ثروة البالد، سكارى بأمل العثور
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على جنة باترسون تلك وتأسیس تلك اإلمبراطوریة. قبل انتھاء القرن، اكتشفوا أن المكان لم یكن
جنة أبدًا، فمات معظمھم. وربما یرى الكثیرون أن الحملة عن بكرة أبیھا لم تكن سوى حملة إللقاء
ثروات األمة في میاه المحیط األطلسي. اآلن، ومع أخذ نزاھة باترسون بعین االعتبار، لم تكن كل
خططھ مفجعة وفاشلة. في الواقع، فإن واحدًا من أحالمھ ومخططاتھ األخرى مستمر حتى یومنا ھذا.
فقد اقترح في عام 1691 إنشاء بنك إنكلترا ألول مرة، ثم شارك في 1694 في تأسیسھ. (وفي حال
كنت تتساءل: بعد مرور عام على تأسیس بنك إنجلترا على ید رجل اسكتلندي، قام بنفسھ بتأسیس
بنك اسكتلندا) من نواح كثیرة، رأى باترسون في وقت أبكر بكثیر من معظم اآلخرین مالمح التجارة
العالمیة بشكلھا الحالي وكیف یمكن لھا تشكیل العالم الذي نعیش فیھ الیوم. لكنھ كان متفائًال، فالتجارة
حسب قولھ: «قادرة على زیادة التجارة»، وكتب في مذكراتھ: «األموال تجلب األموال بال نھایة».
أغضبت مواقفھ زمالءه من الشركاء والمؤسسین لبنك إنجلترا بما فیھ الكفایة لدرجة أنھ أجبر على

االستقالة من مجلس اإلدارة بعد أقل من عام من تأسیس البنك.

وھكذا عاد باترسون إلى الفكرة التي كانت بمثابة ھاجس لھ لسنوات عدیدة: مستعمرة تجاریة
في دارین، على الساحل الشرقي لبرزخ بنما، الشریط الرقیق لألرض الذي شكل أضیق نقطة في
القارة األمریكیة. قبل قرون من بناء القناة الشھیرة، كان من الواضح بالفعل أن بنما كانت الطریق
الواصل بین المحیط األطلسي والمحیط الھادئ. لكن تنفیذ المخطط لم یكن سھًال تماًما، نظًرا
للتضاریس الصعبة، لكنھا كانت بال شك أسرع وأكثر أمانًا من الرحالت البحریة المحفوفة
بالمخاطر عبر الطرف الجنوبي ألمریكا، حول كیب ھورن أو عبر مضیق ماجالن. من خالل ربط
المحیطین، كتب باترسون بطریقة میلودرامیة أن مضیق دارین سیصبح «بوابة البحار، ومفتاح
العالم». حصل ھذا خالل ذروة التوسع االستعماري البري في أوروبا، وكانت اسكتلندا ترغب في
االنضمام لذلك الركب. ومع حلول تسعینیات القرن التاسع عشر، كان اإلسبان والبرتغالیون یعملون
على أكمل وجھ لمدة قرنین من الزمان على تكدیس الموارد التي جلبوھا من مستعمراتھم األمریكیة،
ثم انضم اإلنجلیز والھولندیون إلى اللعبة بنجاح. وغطى التدافع األوروبي لإلمبراطوریات العالمیة
آسیا وإفریقیا واألمریكتین، حیث اعتمدوا على استراتیجیة «الوصول إلى السالح واالستیالء على
كل ما لدیھم» الواعدة بثروات ال توصف، ولم یكن أي منھم یرى أي إشارة على أفول ذلك العصر.
كان عصر اإلمبراطوریة أیًضا عصر الثورة المالیة: ونتیجةً لذلك، تم سن الكثیر من القوانین المتفق
علیھا لالستعمار، ولم یكن ذلك یشمل الدول وحسب، بل كان یشمل الشركات «المساھمة» المدعومة
من الدولة والمتداولة من قبل الجمھور والتي كانت إداراتھا مشوبة بالضبابیة بحیث ال یعرف أحد
الخطوط الفاصلة بین األعمال التجاریة والجغرافیا والسیاسة. وشملت ھذه الشركات العمالقة
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الشھیرة شركة الھند الشرقیة اإلنجلیزیة وشركة الھند الشرقیة الھولندیة، وكان ھذا النموذج ھو الذي
سعى باترسون لتكراره على نطاق واسع لمشروع دارین. تمتعت ھذه الشركات بامتداد عالمي
وثروة ھائلة ومستوى من القوة یفوق مثیلھ في العدید من الدول. في الواقع، كانت الشركات تتصرف
في كثیر من األحیان مثل الدول في حد ذاتھا، وتمارس نفوذا ال یصدق على حكومة بلدانھا، على

عكس حالھا الیوم.

باإلضافة إلى ذلك، كانت فترة التسعینیات من القرن الخامس عشر فترة من عدم الیقین
والشك في اسكتلندا. منذ أن دخلھا جیمس السادس الساحر الذي أقّر الكتاب المقدس متقدًما من
الجنوب عام 1603 ووّحد تیجان اسكتلندا وإنجلترا وإیرلندا تحت عرش واحد، شعر االسكتلندیون
باالرتیاح لذلك االنتماء. لقد كانوا جزًءا من االتحاد، نعم، لكنھم ما زالوا أمة مستقلة سیاسیا: كان
لدیھم برلمان خاص بھم، وسنّوا قوانینھم الخاصة واحتفظوا بعملتھم الخاصة. ومع ذلك، كان الشك
یتنامى بین بعض شرائح المجتمع االسكتلندي بأنھم كانوا یحصلون على حصة الفقیر من كل ما
یجري حولھم، من اتحاد التاج ذاك، كانوا یعتقدون أنھم خسروا لصالح اإلنجلیز؛ وأن اسكتلندا
ستكون دائًما ابن العم األكثر فقًرا في األسرة، كما أن القرارات الملكیة التي تصلھم من لندن كانت
دائًما ما تفضل العاصمة اإلنجلیزیة على حساب إدنبرة. زادت ھذه المشاعر مع انضمام التجار
لنشاط تجاري أوثق مع إنجلترا على حساب التجارة الداخلیة. وزادت االضطرابات المالیة من
األزمة االقتصادیة في إنجلترا مع اقتراب نھایة القرن الخامس عشر، حینما حاول الملك دفع تكالیف
الحروب األجنبیة من جیوب الشعب، بعد سبع سنوات من الركود، وفشل الحصاد وحلول المجاعة
في اسكتلندا التي شھدت انتشاًرا واسعًا للمجاعة وافتقار الكثیرین وإفالسھم. وفرت ھذه األزمة
االقتصادیة أرًضا خصبة ألي شخص یتمنى إنھاء الوضع الراھن. لذلك، عندما علمت السلطات
بمخطط باترسون في دارین، وافق الناس علیھ بحماسة وطنیة كوسیلة السكتلندا إلعادة تأكید

استقاللھا والتحرر من روابط االتحاد والسیطرة على مستقبلھا.

لم یكن باترسون واحدًا من األشخاص الذین یرون في ذلك المخطط ذاتھ أي عالقة بكرامة
األمة وإبائھا، بل حاول عن طریق عالقاتھ الدولیة نیل دعم بعض الدول الخارجیة لتمویل المشروع
وفشل في ذلك. لكنھ لم ییأس، وحاول مرة أخرى جمع التبرعات واألموال لمشروعھ في لندن حتى
بعد حصولھ على موافقة البرلمان االسكتلندي علیھ عام 1695 وإنشاء شركة التجارة االسكتلندیة
األفریقیة والھندیة، مع تسھیالت ال تصدق من البرلمان لتمریر المشروع. وھنا، في ھذه المرحلة
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بالضبط، بدأت األمور في اتخاذ منحى السقوط، وتجاھل أصحابھا والقائمون علیھا جمیع إشارات
التحذیر الواضحة للعیان.

لم تكن األمور سیئة في البدایة؛ في الواقع.. كانت على أفضل ما یرام. فقد اتضح للجمیع أن
سمعة باترسون في لندن ومھاراتھ كبائع باإلضافة إلى حماس الشركات المساھمة ذات الطموحات
العالمیة، تعني أن شركة اسكتلندا لن تواجھ مشكلة في العثور على المؤیدین، وجذب تعھدات
باستثمارات یبلغ مجموعھا حوالي 300000 جنیھ إسترلیني، وھو مبلغ ضخم. ولكن.. ولسوء الحظ
بالنسبة إلیھم، لم یستطیعوا جذب انتباه شركة الھند الشرقیة. بعبارة ملطفة، لم تكن شركة الھند
الشرقیة مھتمة بمنافستھم. فأصیبوا بالرعب من جراء المشاكل المالیة التي حدثت خالل السنوات
الالحقة، وسجلوا خسائر فادحة مع نھایة العقد األول من عملھم. في ھذه المرحلة، لم تكن شركة
اسكتلندا قد استقرت على بنما كھدف لھا (للحفاظ على سریة المخططات)، لم تُذكر فكرة الحملة
قون األمریكیة عالنیة أمام أحد. وبدًال من ذلك، وكما یوحي االسم الكامل للشركة، فقد كانوا یسّوِ
للبرنامج باعتباره مخطًطا یركز على إفریقیا أو جزر الھند الشرقیة، فلم تھتم شركة الھند الشرقیة
بمشروعھم بأي شكل، ألنھ لم یكن یحمل لھا أي جدید. وھكذا فإن الشركة التي ارتبطت ثروتھا
وقوتھا ارتباًطا وثیقًا بنجاح المشروع اإلمبراطوري اإلنجلیزي فشلت في مقارعة الشركات
األخرى. كان ھذا ھو أول درس لشركة اسكتلندا في السیاسة الواقعیة الوحشیة للتجارة العالمیة: ھذا

ألنك تقول «نرید أن نحقق الكثیر على صعید التجارة الدولیة» دون أن تأتي بجدید.

غضب البرلمان اإلنكلیزي من أحكام القانون االسكتلندي، الذي أطلق العنان لنفسھ من خالل
منح الشركة حلم التجارة الحرة: اإلعفاء التام من الرسوم الجمركیة ورسوم االستیراد والضرائب
لمدة 21 عاًما. كان لذلك أكبر األثر على العالقات الجمركیة والتجاریة بین إنجلترا واسكتلندا، فأراد
النواب اإلنجلیز أن یعرفوا كیف ُسمح للبرلمان االسكتلندي بتمریره؟ ونظًرا لعدم وجود حدود
واضحة بین الدولتین، قاموا بتحذیر التجار من أن "السلع المذكورة سوف یتم إحضارھا بال شك
بواسطة االسكتلندیین إلى إنجلترا بواسطة السرقة والتھریب... وعلى حساب جاللة الملك في

الجمارك".

طرح البرلمان اإلنجلیزي استفسارات كثیرة وأمر بتقدیم تقاریر وھدد بتوجیھ االتھام إلى أي
شخص شارك في الشركة. غضب الملك ویلیام من رعایاه االسكتلندیین وانحاز لصّف البریطانیین.
عند ھذه النقطة، اختفت كل تلك التعھدات باالستثمار من لندن في ظروف غامضة. تكررت القصة
عندما حاولت الشركة جمع األموال من الخارج، في العواصم التجاریة في أمستردام وھامبورغ. إذ
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لم تكن شركة الھند الشرقیة الھولندیة أكثر سعادة حیال ھذه المشروع من نظیرتھا اإلنجلیزیة،
فتضافرت جھودھا مع جھود دبلوماسي إنكلیزي بارع لتنفیذ حملة تشویھ سمعة المشروع، وعقدوا
الكثیر من االجتماعات مع باترسون وزمالئھ الستقصاء معلوماتھم ومعرفة خططھم على وجھ

السرعة، وتركوھم في النھایة مع القلیل من األموال لتنفیذ تجارتھم تلك.

ولكن إذا كانت جھود الدولة اإلنجلیزیة لسحق األحالم االسكتلندیة قد نجحت في خنق
االستثمار الخارجي، فقد كان لھا بالضبط تأثیر معاكس داخل اسكتلندا. وبدافع من اإلحساس المبرر
بالظلم بسبب معاملتھم، احتضن سكان اسكتلندا الشركة، لیس فقط كفرصة مالیة للجمیع، ولكن
كتعبیر عن الھویة الوطنیة. ربما لم یضع باترسون مخطط دارین لرفع رایة العلم، إذ كان مھتًما
بوضع نظریاتھ حول التجارة موضع التنفیذ، ولكنھ كان بائعًا تاجًرا.. كان یعرف متى یركب موجة
مشاعر العامة، وسخر منھم لوقوعھم فرائس التجربة االقتصادیة وتصاعد الحماس الوطني
واالستیاء القومي من البریطانیین. وعندما فتح دفتر االشتراك الوطني في الشركة في إدنبرة في 26
فبرایر 1696 للعموم، اجتذب جموًعا كبیرة من الناس، وھو ما لم یكن طبیعیًا أبدًا. استثمر
االسكتلندیون كل أموالھم في المخطط رغم أن اسكتلندا لم تكن بلدًا ثریًا في ذلك الوقت، ولكن حتى
خالل السنوات السبع الماضیة، لم تكن بلدًا فقیًرا أیًضا. مثلھا مثل بقیة دول أوروبا، كانت تتمتع
بطبقة وسطى مزدھرة، وكانت من بین أكثر المؤیدین المتحمسین للمخطط - على عكس الشركات
المساھمة األخرى مثل شركة الھند الشرقیة، التي یمیل مستثمروھا إلى أن تقتصر المساھمة على
التجار األثریاء واألغنیاء من الشعب.. وفقًا للمؤرخ والمؤلف دوغالس وات، الذي تفحص سجالت
الشركة أثناء أبحاثھ لكتابة كتابھ "سعر اسكتلندا"، كان أصحاب األراضي الصغیرة الذین ال ینتمون
لطبقة النبالء ھم أكبر مجموعة من المؤیدین. لكن األمر لم یتوقف عند ھذا الحد. تعھدت شریحة
كبیرة من المجتمع االسكتلندي بتقدیم أموالھا للشركة - من المحامین واألطباء إلى رجال الكنیسة
والمعلمین والخیاطین والجنود وصانعي الساعات. كان الحماس معدیا.. كانت حكایات الثروات
الرھیبة التي تنتظر المستثمرین في المستعمرات حدیث المدینة، وُكتبت األغاني والقصائد في مدح

الشركة، ودعا الناس لھا في الصالة لیحالف الحظ كل رجالھا.

من الصعب أن یكون اإلنسان دقیقًا في حدیثھ عن تقلبات التاریخ التي أفضت إلى وجود
عملتین في البالد، لكن التقدیرات تشیر إلى ضخ سدس إلى نصف إجمالي الثروة النقدیة في اسكتلندا
في ذلك الوقت إلى خزینة الشركة، وعندما نضیف المبلغ الكامل الذي تم التعھد بھ (حیث إن جزًءا
بسیًطا من النقد كان یدفع مقدًما)، فمن المحتمل أن األموال الموعودة قد تجاوزت بالفعل القیمة
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اإلجمالیة للعمالت المعدنیة في البلد. وكي نكون واضحین، لم یكن ھذا شیئًا جیدًا. یبدو أن باترسون
قد فھم جیدًا كیف یمكن لھ أن یغذي الھوس المالي عند الناس، واستخدم ذلك لصالحھ. وفي الواقع،
قام بمناقشة األمر بعبارات مخیفة مثل استخدامھ لعبارة "االنتقال الفیروسي"... حیث كتب في رسالة
في عام 1695 "إذا لم یحدث شيء مع أول انتشار للحمى، فال أعتقد أن الصندوق سینجح أبدًا، إذ
عادة ما یكون الجمھور قابًال للعدوى الفیروسیة في بدایة انتشار الخبر". ربما كان العامل الرئیسي
للفشل ھو فتح دفتر االشتراكات للشركة للعوام، وقد تم نشره عن قصد بالفعل من قبل الشركة حتى
یتمكن الجمیع من معرفة ھویة المستثمرین. واستھدف باترسون عن قصد الشخصیات العامة البارزة
"المؤثرین" إن صح التعبیر لیكونوا مؤیدین مبكرین لمشروعھ، على أمل أن یكونوا قدوة لآلخرین
الذین سیقودونھم. وھكذا حّول ھذا اإلجراء دعم الشركة من استثمار مالي شخصي إلى إعالن والء

عام للبالد، وجعل ممن ال یدعمونھا خونة.. بسبب غیابھم.

قاد كل ھذا إلى ضغط شعبي، وخلق مناًخا دیكتاتوریًا ال یسمح بوجود األصوات المناھضة
أو المشككة في الموضوع. وقد كتب جون ھوالند عام 1696 في مذكراتھ (وھو الرجل اإلنكلیزي
الذي أسس بنك اسكتلندا) أنھ قوبل باالتھام بأنھ جاسوس لشركة الھند الشرقیة حین حاول انتقاد
جدوى المشروع. "إنھ حماس األمة للتجارة الھندیة واإلفریقیة"، وكتب قائًال: "لقد تحیّز الكثیرون
ضدي؛ وألنھم ال یستطیعون اإلجابة على ما لدّي ضد تصمیمھم، فإنھم یسّرون لبعضھم البعض بعدم
االستماع لما یقولھ السید ھوالند، ألنھ رجل إنجلیزي... لقد أصبح من الخطیر على الرجل منّا
التعبیر عن أفكاره بحّریة في ھذا الشأن. إن عدد األشخاص الذین یتعرضون للرعب والخوف من
إبداء رأیھم في ازدیاد". وھكذا في 14 یولیو 1698، بینما كانت الحشود المبتھجة تلّوح في المیناء،
أبحرت خمس سفن من لیث، حاملة على متنھا ولیام باترسون و1200 من األرواح األخرى باتجاه

أمریكا الوسطى التي لم یزرھا باترسون من قبل.

أوه نعم، لم نذكر ھذا الشيء بعد.. ولیام باترسون لم یسافر من قبل إلى دارین.

لماذا إذًا ثبّت فتانا باترسون أنظاره على دارین؟ والحقیقة إن اإلجابة على ھذا السؤال ال
تزال عصیة حتى الیوم. من المؤكد أنھ قضى كثیًرا من الوقت كتاجر في منطقة البحر الكاریبي،
ولكن ال یوجد دلیل في سیرتھ الذاتیة أو كتاباتھ العلنیة على أنھ زار برزخ بنما. بدًال من ذلك، یبدو
أنھ سمع حكایات عنھ من القراصنة على األرجح. جرى كل ھذا خالل العصر الذھبي للقرصنة،
عندما كان قراصنة الكاریبي الحقیقیون (الدول المستعمرة) یفعلون ما یفعلونھ، إما كعناصر مرتزقة

أو كجیوش مدعومة من الحكومات التي أرسلتھم لمضایقة خصومھم االستعماریین.
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كما أننا ال نعرف كیف أقنع باترسون زمالءه في مجلس إدارة شركة اسكتلندا بدعم رؤیتھ
لدارین كمركز إلمبراطوریة اسكتلندا االستعماریة العالمیة استنادًا إلى الشائعات. من المؤكد أنھم
كانوا یملكون الخیار لتغییر مسار األحداث، لكنھم لم یفعلوا. وفي عام 1697، أي قبل عام من إبحار
األسطول، اقتربوا فعًال من التخلي عن مخطط دارین بالكامل والتركیز بدًال من ذلك على أھداف
أكثر تواضعًا. لقد أدركوا أن الشركة شبھ المفلسة رغم جمع األموال في إدنبرة وأصقاع البالد
اقتربت من الفشل وأنھا غیر قادرة على ضمان األموال الالزمة لدعم طموحات المخطط بالكامل.
فقد قرروا شراء سفن حدیثة بكل حماقة، في حین أن معظم منافسیھم كانوا یستأجرون غالبیة سفن
أساطیلھم. ربما كان ھذا محاولة إلثبات جدارتھم أمام الھولندیین والمستثمرین األلمان الكبار لنیل
إعجابھم واحترامھم. كما قاموا بتوظیف خبراء عدیدین ذوي ماٍض عریق لدفع شبح قلة الخبرة عن
قادة الحملة، وحثّوا الناس بدًال من ذلك على التبرع لزیادة رأس المال والتقتیر على البعثات التجاریة
اإلمبراطوریة إلى آسیا. لقد كانوا مدركین تماًما لجمیع مصاعب استعمار دارین، حتى أنھم نظروا
في العدید من المواقع األخرى في األمریكتین التي بدت لھم أكثر مالءمة... ومع ذلك، فإن ھذه
الوجوه الرصینة والمتعلمة والُمحبة بشكل رھیب، أقنعوا أنفسھم بأنھم كانوا على حق طوال الوقت،

وقرروا المضي قدًما.

وفي بدایة نوفمبر من عام 1698، وبعد وقت قصیر من وصول المستعمرین إلى شواطئ
دارین، بدت جمیع المشاكل واضحة للعیان بما ال یترك مجاًال للشك. لم یكن الكثیر منھم على درایة
بأن دارین كانت وجھتھم النھائیة، ألن األوامر لم تُعلن إال بعد إبحار السفن، كجزء من جھود
الشركة الیائسة للحفاظ على سّریة المخططات خوفًا من المنافسین. بادئ ذي بدء.. كانت األمور
تسیر على خیر ما یرام، إذ شعر المستوطنون بالذھول بسبب الجمال الطبیعي للموقع واألنواع
الحیوانیة الغریبة كالسالحف البریة وحیوان الكسالن وآكل النمل العمالق. وبدا السكان األصلیون
ودودین وحدّثوھم عن مناجم الذھب على بعد بضعة أمیال. كان المستوطنون سعداء باكتشاف
"أفضل میناء"، وھو خلیج محمي بشكل طبیعي طولھ میالن، وھو الخلیج الذي قال القبطان ھیو
روز عنھ أنھ "قادر على احتواء 1000 سفینة عظیمة الحجم". وكتب مؤلف آخر مجھول: "التربة

غنیة، والھواء جید ومعتدل، وكل شيء یساھم في جعل إقامتنا صحیة ومریحة".

لكن في استخدامھ لكلمة "صحیة" مبالغة ال یمكن إنكارھا. فقد أصیب بعض المستعمرین
بالمرض وضربھم الموت كالصاعقة ألتفھ األسباب. كانت زوجة ویلیام باترسون واحدة من أوائل
من أصیبوا باألمراض بعد أقل من أسبوعین من نزولھا إلى البر، ثم ماتت خالل شھر. وبعد ذلك
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بأیام قلیلة، توفي آخر قسیس في المستعمرة. ولكن.. وعلى الرغم من ھذه المآسي، ظل المستوطنون
واثقین من اختیارھم للمكان، وأطلقوا اسم خلیج كالیدونیا على مرفئھم الجدید، تیمنًا باسم اسكتلندا
القدیم، وبدأوا على الفور في إنشاء أول مدینة لھم، وأطلقوا علیھا اسم إدنبرة الجدیدة. كان من
دواعي سرورھم أنھم اكتشفوا أن اإلدارة أرسلت كبیر المحاسبین ألكساندر ھاملتون معھم بالبعثة،
فعاد إلى أرض الوطن على متن سفینة قراصنة فرنسیة عابرة إلیصال األخبار السعیدة إلى الوطن.
ظھرت أولى عالمات الشؤم الواضحة حینما غرقت سفینة ھاملتون حال مغادرتھا المیناء. أدركوا
حینھا سبب عدم استخدام ھذا المیناء الطبیعي الكبیر من قبل أي قوة استعماریة أخرى، فقد كان
دخولھ یسبب حالة من الضیق للبحارة، كما ھو حال الخروج منھ، لكن المغادرة كانت مسألة أخرى
تماًما، كانت أصعب بكثیر. فقد كان اتجاه الریح السائدة یجبر السفن المغادرة على العودة أدراجھا
إلى الوراء، باإلضافة لوابل األمواج الضخمة التي كانت ترافق تلك الریاح. فتحطمت السفینة التي
كانت تقل ھاملتون وتحولت إلى قطع ونتف في ثالثین دقیقة مما أدى إلى غرق نصف طاقمھا
تقریبًا. لكن ھاملتون نجا بنفسھ وعاد إلى اسكتلندا الحقًا وأخبر الجمیع عن حسن سیر أمور الحملة.
لقد حذّر البحارة ذوو الخبرة رؤساء الحملة بأن سفنھم الكبیرة والمكلفة ذات العوارض الضحلة غیر
مالئمة لظروف منطقة البحر الكاریبي، لكنھم تجاھلوا تلك النصیحة، واعتقدوا أن السفن سوف
ترسو ألشھر طویلة في المیناء حین یتعلق األمر بمستعمرة تجاریة مقترحة، ولكن ال. كما أن مدى
وضوح تفكیرھم في الحملة بكاملھا ھو أمر مشكوك فیھ حتى الیوم. وبالنسبة للتجارة، یشیر بحث
دوغالس وات إلى أنھم أنفقوا مبلغًا صغیًرا بشكل ملحوظ من میزانیتھم على السلع القابلة للتداول -
والتي كانت تتألف في الغالب من القماش الذي اشتروه من أكبر المتاجر، ولكنھا تضمنت أیًضا أكثر
من 200 شعر مستعار، ومخزونًا كبیًرا من األحذیة العصریة، وعددًا كبیًرا من األمشاط. وربما تم
إحضار األمشاط اعتقادًا منھم بأن الشعوب األصلیة في جمیع أنحاء العالم تفقد قوتھا حین تشاھد
األمشاط، مما سیدفع تلك الشعوب للتنازل عن أرضھا. في نھایة المطاف، یبدو أن شعب غوبا لم
یقترب من األمشاط. وإذا كان ھدف المھمة ھو إقامة مستوطنة، فربما كان من الممكن فعل ذلك

باستخدام عدد أقل من جّمات الشعر المستعار واألدوات األخرى عدیمة القیمة بدًال من ذلك.

عندما بدأت مھمة بناء New Edinburgh، انخفضت الروح المعنویة بسرعة. ومع أن
العمل كان رائعًا، وكان یتم في حرارة غیر اسكتلندیة، إال أنھم اكتشفوا بعد شھرین من القرصنة
غیر المثمرة في غابة كثیفة أنھم كانوا یبنون مدینتھم الفاضلة تلك في المكان الخطأ طوال الوقت.
تبّخرت الھمم وانخفضت الروح المعنویة. ثم بدأت األمطار والمطر في بنما.. وھي ال تشبھ األمطار
في اسكتلندا ال من قریب وال من بعید. غیّر الكاتب روز رأیھ اإلیجابي حول الموقع بسرعة كبیرة،

https://jadidpdf.com



فكتب في مذكراتھ: "أشجار المانجو والمستنقعات تغطي كامل الخلیج الذي نرید إعماره، وھو أمر
غیر صحي على اإلطالق".

لكن المستنقعات كانت أسوأ من وصفھ لھا، بدرجات كبیرة. وبدأ المرض الغریب الذي قتل
زوجة باترسون باالنتشار بین المستعمرین كالوباء، وراحوا یتساقطون موتى كالذباب بسببھ. وال
یملك أحد حتى الیوم أدنى فكرة عنھ، ألنھم لم یسجلوا عنھ أي تفصیل أو وصف سوى على أنھ
"الحمى". لكن الكثیر من الباحثین یعتقدون الیوم بأنھ كان مرض المالریا أو الحمى الصفراء التي
ینقلھا البعوض، وعلى وجھ الخصوص حین یجاور المرء مستنقعات خطیرة كتلك، مع العلم بأن كال
المرضین وصال إلى العالم الجدید مع سفن البحارة والقراصنة األوروبیین األوائل، وانتشرا بغزارة
ال توصف بسبب الطبیعة المناسبة. وھكذا، راح عدد المستوطنین یتناقص بمعدالت عالیة مثیرة

للخوف.

أما أولئك الذین لم یمرضوا من الحمى، فقد دّمروا صحتھم بطرق أخرى، وذلك بفضل أھم
مزایا الرحلة التي وفرتھا شركة اسكتلندا، وھو مخزون ال ینضب من المشروبات الكحولیة. أغرق
شعب كالیدونیا أحزانھ في بحر الروم والبراندي الذي حملوه معھم، مما أبطأ أعمال بناء نیو إدنبرة.
وبعد فترة من الوقت، قرر القادة التخلي عن بناء المدینة بالكامل والتركیز على إنشاء حصن، حیث

أصبحوا قلقین بشكل متزاید من ھجوم إسباني واسع النطاق.

آه نعم... اإلسبان. لم نذكر في الواقع المشكلة األكبر واألكثر وضوًحا في خطة باترسون
حتى اآلن: حقیقة أن اإلسبان كانوا متأكدین تماًما من أنھم یملكون دارین بالفعل بسبب نشاطھم في
برزخ بنما لمدة قرنین تقریبًا. فقد كان طریقًا حیویًا لھم لشحن الذھب والفضة المنھوبة من أمریكا
الجنوبیة إلى إسبانیا. وقد احتلوا دارین في الماضي بالفعل، قبل أن یتخلوا عنھا بسبب المشاكل التي
اكتشفھا االسكتلندیون بعد فوات األوان. وكان مجرد سماح إسبانیا لدولة مغرورة بالدخول وإنشاء
مستعمرة جدیدة یشكل صفعة سیاسیة وفكرة مضحكة. كیف فكرت شركة اسكتلندا أن اإلسبان سوف
یسمحون لھا باالستمرار والبناء في مكان یتوسط ثالثًا من مدنھا الرئیسیة في المنطقة؟ كان مجرد

التفكیر في ذلك فضیحة سیاسیة حقیقیة.

لكن ھنا لدینا على األقل فكرة عامة عن وجھة النظر االسكتلندیة، فقد اعتقدوا في ذلك الوقت
أن قوة إسبانیا تحولت إلى مھزلة عسكریة بسبب حكایات القراصنة الرومانسیة للھجمات الناجحة
على الممتلكات اإلسبانیة في المنطقة، وأنھا إمبراطوریة تتالشى بعد أن باتت أفضل أیامھا خلفھا.
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وعلى الرغم من أن البحریة اإلسبانیة تفوقت على أسطول اسكتلندا في أول معركة، إال أن
االسكتلندیین ظنوا بأنھم سیتفوقون على اإلسبان.

لم یكن اإلسبان بحاجة لمھاجمة المستعمرة الجدیدة في الحقیقة، ألن المستعمرة كانت تعاني
األمرین من األضرار التي أصابتھا، وألن ھجومھم ھذا لم یكن شیئًا مقارنة بما حدث بعد ذلك. أخبر
اإلسبان الملك ویلیام عبر القنوات الدبلوماسیة أن مشروع اسكتلندا االستعماري الصغیر الجدید كان
نوًعا من حروب الھراء بعد فوز ولیام بإحدى حروب إنجلترا المنتظمة مع فرنسا، حیث كان ویلیام
یحاول یائًسا أن یحافظ على السالم مع إسبانیا، ولذا فقد أصدر أوامره على الفور بعدم تزوید
االسكتلندیین بأي سفن إنجلیزیة أو حتى دعم البحریة بأي شكل. شعر المستوطنون بالیأس حین
وصلت أخبار ھذه المؤامرة إلى كالیدونیا. وبالنظر إلى انقطاع األخبار من الوطن منذ وصولھم،
وعدم ورود أي إمدادات جدیدة على الرغم من المناشدات المستمرة التي تم إرسالھا إلى اسكتلندا،

انتشر بینھم شعور الخذالن، فعّولوا على أمل العثور على حلفاء في المنطقة.

قبل بدء الحصار الذي فرضھ اإلنجلیز علیھم، كان المستعمرون قد قاتلوا ضد اإلسبان بعد
احتكاك بسیط بینھم وانتصروا على عدد ضئیل منھم، فتم تحذیرھم مسبقًا من طرف قبطان سفینة
إنجلیزیة تم إرسالھا للتجسس على أنشطتھم. ومن المثیر للسخریة أنھ وصل فعلیًا إلى المنطقة قبل
اإلسبان. وقد أدى ھذا االنتصار الصغیر إلى تحسین الروح المعنویة لفترة من الوقت، لكنھا تبخرت
عندما تم االستیالء على إحدى سفنھم من قبل اإلسبان بینما كانت سفینتھم تبحث عمن یبادلھا السلع،
وألقي طاقمھا في السجن واستولى اإلسبان على شحنتھا. ومع وفاة نصف سكان كالیدونیا أو وقوعھم
أسرى ورمیھم في السجون، بینما أنھك النصف اآلخر وتضوروا جوًعا، كانت العزلة ھي القشة
األخیرة، اعتقادًا منھم بأن الحكومة والدولة والشعب تخلوا عنھم تماًما، فاختاروا الرحیل بشكل
جماعي عن دارین وقاموا بالرحلة الحزینة إلى أرض الوطن، وذلك بعد تسعة أشھر فقط من وصول
ویلیام باترسون إلى المكان الذي كان یحلم بھ طیلة حیاتھ، وھو األرمل المریض اآلن. فنُقل على
متن سفینة تستعد لمغادرة البرزخ ونجا من الحمى، لكنھ لم یشاھد دارین مرةً أخرى. كانت رحلة
المستعمرین إلى الوطن عبر جامایكا صعبة للغایة، فقد استغرق قرابة األسبوع لمجرد الخروج من
المیناء، وتوفي مئات آخرون في الطریق، كما غرقت سفینة، ودمرت أخرى تقریبا. وفي النھایة،
وصلت سفینة واحدة فقط إلى اسكتلندا. لكنھا وصلت متأخرة، ألنھا وصلت بعد انطالق األسطول
الثاني الذي أبحر إلى دارین لمعرفة ما حدث لھم. ھذا صحیح، قررت شركة اسكتلندا أخیًرا إرسال
التعزیزات التي طال انتظارھا بعد فوات األوان. وصل ھذا األسطول الثاني في نھایة شھر نوفمبر
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عام 1699 إلى بّرٍ خاٍو تعصف بھ الریاح، ووجدوا بقایا نیو إدنبرة المھجورة والمحترقة، وبقایا
حصن وعدد كبیر من القبور الضحلة. رغم كل ذلك، قرر الوافدون الجدد البقاء وإعادة البناء
ومحاولة التمسك باألرض ریثما یتم إرسال اللوازم الجدیدة ورغم موت الكثیر منھم صرعى

لألمراض واألوبئة، لكنھم رغبوا إثبات جدارتھم أمام اإلسبان.

وبعد بضعة أشھر من بدایة القرن الجدید، وصل اإلسبان إلى المستعمرة وحاصروھا. تمكن
االسكتلندیون الذین فجعتھم الحمى من الصمود تحت الحصار لفترة من الوقت، لكنھم أجبروا بحلول

أبریل/نیسان على االستسالم. وانتھت مع استسالمھم ھذا كل أحالم بناء اإلمبراطوریة االسكتلندیة.

سمح اإلسبان للمستوطنین بالرحیل ألنھم كانوا یعرفون تماًما شكل الھزیمة والدعایة العظیمة
التي یمكن لمنظر العدو المھزوم أن یقدمھا لھم في فراره المشھود ھذا وھو یجر أذیال الھزیمة،
ولربما شعروا بالشفقة على "األوغاد الفقراء والجوعى". ثم مات المئات منھم من الحمى في رحلة
العودة، ودمرت عاصفة عنیفة سفینتین أخریین وفقدوا ما یقرب من مئة شخص آخر، بما في ذلك
المحاسب السیئ الحظ ألكساندر ھاملتون، الذي عاد إلى اسكتلندا على الرغم من تحطم سفینتھ األولى
وعودتھ إلى دارین مع األسطول الثاني. في المجموع، أبحر حوالي 3000 شخص من اسكتلندا إلى
دارین، ویعتقد أن 1500 إلى 2000 منھم قد ماتوا في خلیج كالیدونیا أو غرقًا في البحار. ولم یصل
الكثیر من الناجین إلى اسكتلندا. وحین وصلوا مع أخبارھم ھذه إلى أدنبرة، أثار فشل المخطط موجة
عارمة من الصدمة. وراحت القضیة تتعاظم كل یوم في بیئة سیاسیة حدیثة یسودھا الترقب والتوتر،
وانقسم رد الفعل بین أولئك الذین یلومون مدیري الشركة على الفشل، وأولئك الذین یلومون اإلنجلیز
الغادرین على تدخلھم. اندلعت أعمال الشغب في أدنبرة بسبب الغضب الشعبي العارم من الشركة،
واتُّھم أحد المستعمرین الساخطین الذین مزقت منشوراتھم مدیري الشركة بالتجدیف؛ بینما حوكم
ثالثة من أنصار الشركة بسبب نشرھم رسًما مھینًا یھاجم الحكومة، وحوكموا بتھمة الخیانة. لم تعد
الحقائق مھمة بعد ذلك الیوم الذي عادت فیھ السفن إلى المرفأ، ولم یعد ھناك أي شيء آخر ذو قیمة

ومعنى سوى الجانب الذي یتخذه المرء... في أي صف یقف.

لم تكن النتائج سیاسیة بحتة فقط، ولكن اقتصادیة على حد سواء. وفي خضم أزمة اقتصادیة
كتلك، اكتشف الشعب جازًعا أن حصة كبیرة من ثروة البالد قد رمیت في البحر.. وضاعت. فخسر
المستثمرون أمواًال طائلة دون أمل في استرجاع ما وضعوه في المشروع وضاعت ھیبة اسكتلندا

وباتت عرضة لإلھانة وتعرضت لكثیر من اإلذالل.
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ال تحدث التغییرات السیاسیة الكبرى لسبب واحد فقط، بل ألسباب عدیدة، وقد بان ھذا
واضًحا حینھا، حین تدخلت جمیع الظروف والقوى المعقدة ودفعت اسكتلندا نحو االتحاد الكامل مع
إنجلترا، ولم تنتشر أنباء ذلك االتحاد في أعقاب مخطط باترسون الخادع، بل حاول الجمیع إبقاء
األمر سًرا ألطول وقت ممكن. كانت الصراعات والحروب بین الممالك العالمة الفارقة التي میّزت
نھایة القرن السابع عشر، حینما كان النبالء یغیرون الحدود والتحالفات كل أسبوعین. لكن دارین
ساھمت في تأجیج ھذا الجحیم، خاصةً عندما تبین أن إنجلترا عرضت على اسكتلندا خطة إنقاذ
كجزء من صفقة االتحاد بعد بضع سنوات، ال إلنقاذ البالد وحسب؛ بل لمساعدة المستثمرین األفراد
في شركة اسكتلندا سیئة السمعة، والذین حصلوا بموجب ذلك االتحاد - الصفقة على حصتھم
األصلیة مع قدر كبیر من االھتمام من السلطات اإلنكلیزیة. أطلق الكثیرون على ما جرى وقتھا
مصطلح الرشوة واستشھدوا بالتبجح االسكتلندي: "لقد اشترینا الذھب اإلنجلیزي"، كما كتب بیرنز
بعد ثمانیة عقود في مذكراتھ. رأى البعض في األمر برمتھ مؤامرة إنجلیزیة مظلمة لشل اسكتلندا

لدرجة أنھ لم یعد أمامھا أي خیارات. فیما شعر آخرون بالسعادة الستعادة أموالھم.

دافع باترسون عن االتحاد إلى أن ظھرت المملكة المتحدة في شھر مایو من عام 1700، بعد
مرور شھرین فقط، وبالتحدید في السابع من أغسطس، تم نقل عشرات العربات التي كانت تخضع

لحراسة مشددة والتي تحتوي على قرابة400000 جنیھ إسترلیني إلى إدنبرة.

ما أرید قولھ من سرد كل ھذه األحداث ھو أن باترسون لم یكن مخطئًا، لیس بالضبط. لقد
كانت بنما بالفعل موقعًا رائعًا لمستعمرة. في الواقع، قام عالم اآلثار مارك ھورتون بمسح المضیق
في عام 2007 وخلص إلى أن توقعات باترسون للطرق التجاریة المقترحة في دارین كانت واقعیة
بالفعل. كما أن توقعاتھ حول كیفیة تطور التجارة العالمیة ال تبدو بعیدة عما نراه الیوم؛ وما ھو أھم
من ذلك، لقد روجھا بین النبالء اإلنكلیز بصراحة ونزاھة كبدیل مسالم خال من العنف والفظائع التي
تقوم بھا اإلمبراطوریات، وكتب للجمیع بأن التجارة یمكن أن تجلب الثروة دون "حمل وزر كل تلك
الفظائع والذنوب والدماء كما فعل اإلسكندر األكبر ویولیوس قیصر". وھو ما یجعلھ بصراحة
شخًصا واعیًا سابقًا لعصره محاًطا بمئات الطامعین في مناجم ذھب دارین غیر المستغلة حتى الیوم،

والذین ساعدوه ودعموه لیصلوا لتلك المناجم باي طریقة مھما نتجت عنھا من دماء.

أعتقد أن ما أدى لفشل الحملة في واقع األمر كان فشل داعمي المشروع الجماعي في تصور
إجابات للمسائل الصعبة. فقد غضوا الطرف عن التفاصیل كنوع السفن الالزمة والمؤن
الضروریة.. لقد تجاھلوا الصورة الكبرى ولم یلقوا باًال لآلثار الجیوسیاسیة لمخططاتھم. وبدًال عن
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دراسة اآلثار البعیدة للمخطط.. انتھى بھم األمر بتصدیق أوھامھم وإقناع أنفسھم بأن خطتھم خالیة
تماًما من األخطاء بدًال من التفكر ملیًا في حقائق األمور. إن ھذه القضیة لمثال حقیقي عن التفكیر

الجمعي الفائق الغباء.

ال تزال قصة تلك المغامرة االسكتلندیة تثیر الجدل حتى الیوم، فقد اتخذھا طرفا الحكم
السیاسیان المتصارعان كحجة داعمة حین االستفتاء على االستقالل. فبالنسبة للقومیین، كانت تلك
المغامرة مثاًال حیًا عن كیفیة سعي إنجلترا الدائم لتخریب وقمع اآلمال االسكتلندیة؛ أما بالنسبة
للنقابیین، فقد اتخذوھا كدرس تاریخي في مخاطر التخلي عن االستقرار لصالح الطموحات غیر
الواقعیة. وإذا ما تأملنا ھذه الحادثة كقصة تاریخیة، فإنھا قابلة لالستعارة للبرھنة على الغباء
االستعماري. أعني، إنھا قصة دولة تحولت إلى والیة تابعة ألقرب شركائھا التجاریین الجیولوجیین
بناء على اتفاقیة سیاسیة مجحفة بسبب رؤیة خیالیة ناتجة عن التأثیر العالمي الذي روج لھ
متعصبون للتجارة الحرة، مخلوطة بأحالم اإلمبراطوریة االستعماریة التوسعیة التي داعبت خیال
أولئك الحمقى، الذین وضعوا خططھم المبھمة وصاغوھا في شكل خطب أشبھ بالخطابة الوطنیة

المضطربة متجاھلین تحذیرات الخبراء حول الواقع.

لسوء الحظ، ال یمكنني التفكیر في أي حادثة تاریخیة مشابھة لما یجري في الوقت الحالي.

 

خمسة مستكشفین فشلوا في االستكشاف

 

لویس أنتوان دي بوغانفیل

وھو مستكشف فرنسي، كان على وشك الحصول على لقب أول قبطان یدور
حول العالم بسفینتھ، وصل إلى الحاجز المرجاني العظیم المجاور ألسترالیا ثم

عاد أدراجھ قبل أن یكتشفھا.

جون غیفانز

وھو مستكشف ویلزي قضى خمسة أعوام في منتصف تسعینیات القرن الثامن
عشر بحثًا عن قبیلة ویلزیة ضائعة في أمریكا، ألقى اإلسبان القبض علیھ
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وسجنوه بتھمة التجسس. وعندما خرج من سجنھ وتابع البحث ووجد القبیلة
المعنیّة بالبحث اكتشف أنھا ال تمت للویلزیین بأي صلة.

فیلیلمور ستیفنسن

مستكشف كندي ظن بأن القطب الشمالي قارة مناسبة للحیاة، فقاد حملة
الستكشافھا في عام 1913، وعندما علقت سفینتھ في الجلید اصطحب بضعة
رجال وترك السفینة بمن علیھا من بشر وأخبرھم أنھ سیخرج مع ھذه الثلة
القلیلة للبحث عن طعام.. ثم ھجرھم عائدًا إلى وطنھ دون أي ذرة تأنیب ضمیر.

لویس السیتر

قاد السیتر مجموعة للبحث واستكشاف وسط القارة األسترالیة الصحراوي
ُ البحث عن عرق ذھب عظیم وجده قبل سنوات وسط تلك الصحراء. لم مدعیا
تجد الحملة أي شيء، فھجره أفرادھا تباًعا وتركوه وحیدًا مع الِجمال إلى أن

فرت منھ الِجمال أیًضا بینما كان یقضي حاجتھ، فمات عطًشا.

س. أ. أندریھ

وھو مھندس سویدي ومغامر شھیر قرر الوصول غلى القطب الشمالي إلى متن
منطاد یعمل على الھیدروجین، وانطلق بمنطاده في الموعد المحدد رغم معرفتھ
بأن المنطاد مثقوب بعض الشيء وأنھ یسّرب الغاز، ومات مع فریقھ في مكان

في فیافي القطب القاحلة.

 

 

https://jadidpdf.com



 

 

 

 8
دلیل رئیس غبي لتحقیق الدیمقراطیة

 

مع انتشار حمى السفر حول العالم في عصر االكتشافات، انحسرت الفرص المتاحة لقدح
شرارة جمیع أنواع الحروب، ألنھا زادت عدد البلدان التي یمكن لتلك الحروب أن تغضبھا. على
افتراض أن القائمین على أمر الدول والحكومات كانوا یرغبون في تقلیص الحروب ومنع حدوثھا،
على افتراض أنھم كانوا یرغبون فعًال تجنب نشوب الحروب، فاخترعوا الطرق الدبلوماسیة لتحقیق
مآربھم بال دماء. الدبلوماسیة ھي فن توفیق أعداد كبرى من البشر مع بعضھم البعض في حین أنھم
یضمرون الشر لبعضھم، أو الكراھیة. تمكنت الطرق الدبلوماسیة من المحافظة على الجمیع بخیر

في بعض األحیان، ولكن.. ولسوء الحظ، نحن كبشر لسنا جیدین في ذلك أیًضا.

تنبع المشكلة الرئیسیة للعالقات الدولیة من معضلة عمومیة وأساسیة في التعامالت البشریة،
وھي أنھا تنطوي على مبدأین أساسیین:

الثقة في الناس ھي أمر جید ومفید.1)

لكن ال تثق كثیًرا.2)

ھذه ھي المعضلة التي لّوثت كل لحظة اتصال بین الثقافات المختلفة في التاریخ إلى حٍد بعید.
ولسوء الحظ بالنسبة لألشخاص الذین عاشوا تلك اللحظات، ال توجد طریقة لمعرفة الخیار الصحیح
الذي یجب علیھم اتباعھ. إنھا المشكلة التي لم نجد لھا حًال بعد، لكننا نملك ترف النظر إلى الوراء

والبحث في خیارات الناس التي اتبعوھا في الماضي وتجنب الوقوع في أخطائھم.
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لنأخذ شعب التاھینو الذین قابلھم كولومبوس حین وصل إلى جزر الكاریبي ألول مرة على
سبیل المثال، كانت مشكلتھم أنھم أولوه ثقتھم التامة، أي أنھم وثقوا في شخص غریب الشكل واللغة
قادم من مجاھل البحار، وقد تأثر كولومبوس بالفعل بمودتھم واستقبالھم وكرمھم. لكن كولومبوس
عاملھم بالطریقة المعتادة التي تعامل بھا من یبادرك بالمودة والكرم، ما كان منھ إال أن سجل في
مذكراتھ: «إنھم شعب مناسب للخدمة، سیخدموننا بشكل ممتاز». ثم أضاف لھذا بعد عدة أیام:

«نستطیع بخمسین رجًال فقط أن نجبرھم على اتباع أوامرنا وفعل ما نریده بالضبط».

وقد تكرر ھذا السیناریو بعد عقود ال أكثر حینما وقع إمبراطور اآلزتیك موكتزوما في نفس
الخطأ مع ھرنان كورتیز، حینما أواله ثقتھ ورحب بھ في عقر داره.

امتدت إمبراطوریة اآلزتك الذین كانوا یطلقون على أنفسھم لقب (مكسیكا) على مسافات
شاسعة، من المحیط إلى المحیط، فیما یعرف الیوم باسم المكسیك الوسطى أو وسط المكسیك. وقد
حكم موكتزوما مملكتھ من عاصمتھ تینوشتیتالن، أكبر وأكثر المدن تطوًرا حضاریًا في القارة
بأكملھا، وتقع ھذه العاصمة في نفس مكان مدینة المكسیك الیوم. سار كل شيء على ما یرام إلى أن

حط كورتیز رحال سفنھ على شاطئ یوكاتان عام 1519.

لم یكن كورتیز فاتًحا غازیًا فقط، بل كان غازیًا خارًجا عن القانون، بعد طرده من الخدمة
البحریة ومنعھ من متابعة مھمات االستكشاف من قبل الحاكم اإلسباني في كوبا بسبب قلة ثقة األخیر
فیھ. فما كان من كورتیز إال أن استولى على القوارب بطواقمھا ورحل بعیدًا في البحر. قام كورتیز
بعد وصولھ بفترة إلى المكسیك بإغراق سفنھ جمیعھا لمنع طاقمھ من العودة إلى كوبا. إني أقص
علیكم ھذه القصة ألقول أن كورتیز لم یكن تابعًا للدولة ولم یكن العبًا شریفًا وال مفاوًضا جیدًا بأي
شكل. وھكذا.. حین نفذت منھ البدائل والخیارات والحلول جمیعھا، حین عاداه أبناء جلدتھ وفقد

وسیلتھ للعودة إلى الوطن، لجأ إلى الخیار الذي ال یمت بصلة لمخططات االستعمار كما عھدوھا.

أصیب موكتزوما بالیأس والتوتر حین سمع بوصول تلك السفن إلى شواطئھ رغم بعدھا
أكثر من مائتي میل عن البحر، ولم یتمكن لسوء الحظ من تقریر الخطوة الالزمة لسوء الحظ،
واحتار ما بین إرسال الھدایا للضیوف وما بین إرسال تحذیرات تمنعھ من التوغل وتطلب منھ
الرحیل. أما كورتیز، فكان مشغوًال في تلك األثناء بمحاولة إیجاد نقاط الضعف المكسیكیة. وقد واجھ
حینھا المشكلة الرئیسیة وعرفھا.. أن المكسیك كانت إمبراطوریة حقیقیة، كاإلمبراطوریة اإلسبانیة
تماًما، في اتساعھا وثرائھا ووحشیتھا. وبناء على ذلك، اكتشف كورتیز وجود العدید من القبائل
األصلیة التي تكن العداء لموكتزوما. استعمل كورتیز مع ھؤالء كل اللطف والمودة والدھاء لكسبھم
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إلى جانبھ، واضطر أحیانًا الستعمال العنف وارتكاب المجازر إلقناعھم بالتحالف معھ ضد
موكتزوما.

كان یجب على موكتزوما أن یعرف حینھا أن األمر لن ینتھي بإقامة عالقات صداقة مع
الغزاة، لكنھ لم یحرك ساكنًا واكتفى باالنتظار. ومن المحتمل أن حیرتھ وسكونھ ذاك كان نتیجة
لالعتقاد الشعبي آنذاك بأن كورتیز كان التجسد الجدید إللھ السماء كویتزالكوتال، مع أن اإلثبات
الوحید النتشار تلك الفكرة بین صفوف الشعب األصلي ھو ما ذكره كورتیز في رسائلھ، وال أثر
لذلك في إرث ذلك الشعب. وكي أكون صریًحا.. ھذا یبدو لي مجرد ھراء.. ھراء یھذر بھ المرء في

أوراقھ.

عندما وصل كورتیز أخیًرا إلى تینوشتیتالن برفقة بضع مئات من الجنود اإلسبان وحلفائھ
الجدد، اتخذ موكتزوما أخیًرا قراره، على الرغم من أن كثیًرا من مستشاریھ قالوا لھ إن ھذه فكرة
سیئة حقًا. وكي نكون عادلین، ال نعرف ما إذا كان ھناك قرار صائب كان بإمكانھ اتخاذه، لكن ھذا
كان القرار الخاطئ بالتأكید: دعا موكتزوما اإلسبان كضیوف شرف إلى قصره وأمطرھم بالھدایا
وأعطاھم أفضل الغرف. وفي غضون أسبوعین، انقلب كورتیز علیھ واحتجزه كرھینة في قصره

وأجبره على الحكم كدمیة لیلبي أطماعھ.

طالب اإلسبان أوًال بالعشاء بعد انتھاء االنقالب مباشرة؛ ثم أصروا على معرفة مكان حفظ
كل الذھب بعد انتھائھم من تناول الطعام.

انھار كل شيء في بدایة عام 1520، ولسخریة القدر، فیما كان كورتیز مشغوًال بقتال قوة
كبیرة من الجیش اإلسباني التي أرسلھا حاكم كوبا للقبض علیھ ومنعھ من وضع یده على األراضي
الجدیدة، قام أحد ضباطھ الذین تركھم لحراسة العاصمة والمحافظة على إحكام القبضة علیھا بذبح
جمیع النبالء في المعبد الكبیر أثناء احتفالھم بأحد أعیادھم الدینیة الھامة. ثار الشعب المكسیكي بسبب
المذبحة وعاد كورتیز لیجد ثورة حقیقة في انتظاره فطلب من موكتزوما أن یأمر الشعب بوقف
أعمال الشغب واالعتداءات فلم یتبعوا األوامر، وكانت ھذه ھي نھایة موكتزوما. یقول الجنود
اإلسبان أن موكتزوما قتل رجًما بالحجارة من قبل أفراد غاضبین من شعبھ نفسھ، لكن المنطق یقول
أنھ قُتل غدًرا على ید اإلسبان حین أبى الشعب طاعتھ وغدا غیر قادر على السیطرة على شعبھ. وفي
خالل عام واحد من مقتلھ، استولى اإلسبان بوحشیة على ما تبقى من المكسیك، فما كان من الحكومة

اإلسبانیة إال أن أعادتھ إلى حضنھا ونصبتھ حاكًما على المكسیك.
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ربما لم یكن بإمكان أحد أن یوقف الغزو اإلسباني، لكن قرار موكتزوما بالترحیب بھم
كضیوف ھو أحد أسوأ سیاسات العالقات الدولیة في التاریخ. ولكي نكون صادقین، إذا كانت
الحكومة المكسیكیة قد فكرت في شيء مشابھ بعد 300 عام من تلك الحوادث، حینما بدأت في
تشجیع الھجرة األمریكیة إلى تكساس، فإن الدرس الرئیسي في قصة Moctezuma المؤسفة: "حب�ا
با�، یا حكومة المكسیك، توقفي عن دعوة البیض إلى أرضكم" لم یلق من یسمعھ أو من یفھمھ.
ولحسن الحظ.. بالنسبة لسمعة موكتزوما، فھو لیس وحده في موكب العالقات الدولیة السیئة التي
انتھت بالمجازر. یمكننا تعلم أھمیة اختیار األصدقاء بحكمة من قصة الحاكم الروماني أللمانیا
فاروس، في العام التاسع قبل المیالد. كان فاروس یحاول تطبیق بنود القوة المھنیة الكالسیكیة:
كاختیار النبالء المحلیین وشدّھم لیكونوا في صفك، من أجل الحفاظ على الفالحین ھادئین نسبیًا.
لسوء حظھ، اختار أن یضع ثقتھ في زعیم قبیلة جرمانیة یدعى أرمینیوس، على أساس أنھ أصبح
مواطنًا رومانیًا وقاد وحدة مساعدة في الجیش الروماني. على الرغم من تحذیره من أن مستشاره
الموثوق بھ قد ال یكون وفیًا كما یعتقد، إال أنھ اختار تصدیق أرمینیوس عندما أخبره أن ھناك
انتفاضة بین القبائل األلمانیة وأنھم یجب أن یقضوا علیھا. قاد فاروس جحافلھ الرومانیة مباشرة إلى
كمین، بعد أن خدع القائد القدیم قائًال: "سنتقدم إلى األمام فقط لتفقد الخدعة". تم القضاء على ثالثة
جحافل رومانیة كاملة، وھي أسوأ ھزیمة عسكریة في تاریخھم حتى تلك اللحظة، فتوقف توسع

اإلمبراطوریة الرومانیة شماًال إلى األبد.

على النقیض تماًما من الثقة المفرطة، ھناك السیاسة الخارجیة الصینیة المھزومة ذاتیًا في
عھد أسرة مینغ، والتي أصبحت حالة تدّرس في مخاطر االنعزالیة. في العقود الثالثة األولى من
القرن الرابع عشر المیالدي، كانت الصین تمتلك واحدًا من أعظم األساطیل البحریة في تاریخ
العالم، تحت قیادة قبطان األسطول البحري األسطوري تشنغ خھ. تكّون األسطول من 300 سفینة،
بما في ذلك سفن ضخمة ذات تسعة صواٍر أكبر من أي قارب تم بناؤه لقرون في المستقبل، وقد
حمل األسطول ما یصل إلى 30000 رجل؛ حتى أنھ شمل السفن التي تعمل كالمزارع العائمة،
لزراعة الخضروات والحفاظ على قطعان الحیوانات. وما ھو أھم من ذلك، خالل ھذه الفترة، لم
یستخدم الصینیون أسطولھم للغزو. ومن المؤكد أنھم قضوا الكثیر من الوقت في قتال القراصنة،
وكان األسطول مفیدًا جدًا لدفع تھدید أي دولة غامضة بعیدة تفكر في مھاجمتھم. ولكن في جمیع
رحالت تشنغ خھ السبع إلى آسیا والجزیرة العربیة وشرق إفریقیا، اشتبك في معركة واحدة فقط.
بدًال من الحروب وساحات القتال، أمضى معظم وقتھ في زیارة الموانئ البعیدة مثل مالكا ومسقط
ومقدیشو، وفي تبادل الھدایا. أحضر الصینیون المعادن الثمینة والمالبس الجمیلة، وحصلوا على
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مجموعة واسعة من الھدایا، بما في ذلك الكثیر من الحیوانات الغریبة، وأحضروا ذات مرة زرافة
معھم من كینیا.

عندما تتعرض القوى العظمى للقوة اإلمبریالیة، یبدو كل شيء لطیفًا مقارنة بالبدائل. ومن
المحیر بشكل خاص أنھ بعد وفاة تشنغ خھ في عام 1433، توقفت أسرة مینغ عن التجارة البحریة
ورعایة األسطول، في رد فعل مبالغ فیھ إلى حد كبیر على استمرار وجود القراصنة الیابانیین،
وأعادوا إحیاء سیاسة ھایجن القدیمة ، وھي حظر شبھ كامل على أي شحن بحري. ونظًرا النشغالھا
بالمعارك المستمرة مع المغول في الشمال، كان ینظر إلى البعثات الدبلوماسیة األجنبیة على أنھا
نفقات غیر ضروریة، واألموال التي یتم إنفاقھا على أنھا أموال مھدورة یمكن لھم صرفھا بشكل

أفضل على مشروع ما، كبناء جدار حدودي كبیر جدًا یفصلھم عن اآلخرین.

تحولت الصین في السنوات الالحقة إلى االھتمام بما یجري داخلھا فقط، مما أغلق أبوابھا
على العالم وكأنھ غیر موجود على اإلطالق. كان لقیامھم بذلك في الوقت الذي كانت فیھ القوات
البحریة األوروبیة تستكشف الكرة األرضیة تأثیر مزدوج: كان یعني أنھ عندما بدأ األوروبیون في
الظھور في المیاه اآلسیویة بعد بضعة عقود، لم تكن ھناك قوة محلیة كبیرة للوقوف في وجھھم،
وھذا یعني أن الصین قد فاتھا الكثیر من التطور العلمي والتكنولوجي الذي دار دوالبھ في الغرب بال
توقف. وسیمّر وقت طویل قبل أن تستعید البالد مكانتھا كقوة عالمیة. وھذا یبرز مدى قلة الخیارات
الدبلوماسیة، إلى حد ما، حول محاولة التنبؤ بكیفیة تحول موازین القوى في المستقبل. نظًرا ألنھ من
المستحیل القیام بأي شيء قریب من الدقة، فلیس من المستغرب تماًما أن یخطئ األشخاص كثیًرا.
في سویسرا في أواخر ربیع عام 1917، وفي منتصف الحرب العالمیة األولى مباشرة، قدّم رجل
في منتصف العمر ذو لحیة مضحكة اقتراًحا للحكومة األلمانیة. لقد كان مواطنًا روسیًا یرغب بشدة
في العودة إلى بالده التي كانت تعیش أسوأ أیامھا في قبضة االضطرابات السیاسیة، لكن الحرب
جعلت السفر عبر أوروبا مستحیًال، وكان أفضل طریق للعودة إلى روسیا ھو التوجھ شماًال عبر
ألمانیا، لكن الرجل كان یحتاج إلى إذن ألماني للقیام بذلك. ولم تكن الحكومة األلمانیة من مشّجعي

سیاساتھ.

كانت اللعبة بسیطة.. رغم كل خالفاتھم، كان الطرفان یملكان عدًوا مشترًكا، أال وھو
الحكومة الروسیة التي لم تكن معجبة بھ بدورھا وكان ھو حریًصا على اإلطاحة بھا. كانت القیادة
العلیا األلمانیة تخوض حربًا على عدة جبھات، وتوصلت إلى أن أي تشتیت للتركیز قد یحول
الموارد الروسیة عن الخطوط األمامیة سیكون مفیدًا، فوافقوا على اقتراحھ. وضعوا الرجل وزوجتھ
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و30 آخرین من مواطنیھ في قطار متجھ إلى میناء شمالي، حیث سافروا إلى روسیا عبر السوید
وفنلندا. لم تكن رحلة ممتعة، لكنھا كانت أفضل من البقاء في ألمانیا والتوق للعودة. حتى أن
السلطات األلمانیة قدمت لھم بعض المال، وواصلت مساعدتھم مالیًا خالل األشھر التالیة. ربما
تخیلوا أنھ أحد المھووسین السیاسیین بسبب قضیتھ القدیمة الجدیدة، وأنھ سیثیر بعض المشاكل
ویخرج الروس عن طورھم لفترة ثم سیختفي بھدوء في بحر النسیان. بكل األحوال، كان ھذا الرجل

ھو لینین.

فالدیمیر إلیاك إلیانوف، المعروف باسم لینین.

 

سارت الخطة األلمانیة كما رسموھا بال أي شائبة، ال بل وأفضل مما كان متوقعا. في الواقع
لم یزعج البالشفة السلطات الروسیة ویصرفوا انتباھھم عن األلمان فحسب، بل مسحوھم من الوجود
تماًما. وخالل ما یزید قلیًال عن ستة أشھر، اختفت حكومة روسیا المؤقتة، وجلس لینین على كرسي
السلطة وأنشأ الدولة السوفیتیة. حصل األلمان على وقف إلطالق النار، وھو أمر لم یحلموا بھ في

أبریل حینما لّوحوا لقطار لینین مودعین إیاه في المحطة.

ومع ذلك، لم تنجح الخطة نجاًحا باھًرا على المدى الطویل.
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بالنسبة للمبتدئین في التاریخ، لم یساعد وقف إطالق النار على الجبھة الشرقیة في كسب
األلمان للحرب. وسرعان ما تحولت العالقة بین الدولة السوفیتیة التوسعیة الجدیدة وأصدقائھم
األلمان المفیدین بعد ذلك إلى شيء آخر. وبعد عقدین من الزمن وحرب عالمیة أخرى الحقا، وقعت
نصف أراضي ألمانیا المقسمة حدیثًا تحت السیطرة السوفیتیة، ووقع األلمان في الفخ القدیم باعتقادھم
بأن عدو عدوھم سیكون صدیقھم. ھذا لیس خطأ دائًما، فعادة ما یكون للصداقة فترة صالحیة قصیرة
بشكل ملحوظ. وخداع العدو بھذه الطریقة جرى بالفعل في عدد مذھل من الحاالت فیما یمكن تسمیتھ
بأسوأ القرارات في التاریخ، باإلضافة إلى شرح عدة قرون من التاریخ األوروبي المربك للغایة.
یمكن أن یكون االسم اآلخر لھذه الظاھرة «السیاسة الخارجیة للوالیات المتحدة بعد الحرب». فخالل
الفترة الممتدة من الحرب الباردة، تحالفت الوالیات المتحدة مع أي شخص انطبقت علیھ المعاییر
الصارمة المتمثلة في «عدم كونھ شیوعیًا». كان العدید من ھؤالء الحلفاء مجرد أوغاد مساعدین
(انظر كتاب: الحكام الدكتاتوریین المتنوعین في أمریكا الالتینیة، خالفة الحكام الفظیعین في فیتنام).
لكن على رأس تلك المشكلة األساسیة تأتي مشكلة أخرى، وھي أن ھؤالء الحلفاء ینقلبون عادة
علیك.. باعتبار أنھم لم یكونوا یوًما من أنصار أو محبّي أمریكا من البدایة، لكن الظروف أجبرتھم

على التظاھر بذلك.

تورطت الوالیات المتحدة في نزاع مسلح ضد تنظیم القاعدة خالل العقود الماضیة، والذي
انبثق من جماعة المجاھدین في أفغانستان، وھي مجموعة كانت الوالیات المتحدة قد دعمتھا من قبل
على أساس أنھم كانوا یقاتلون السوفییت. (أوصي بشدة بمشاھدة فیلم James Bond لعام 1987،
The Living Daylights إذا كنت من محبي الھتاف للوالیات المتحدة لتشجیعھا. في ذلك الفیلم،
یتعاون بوند مع المجاھدین الذین یقودھم بطل ساحر یمكن وصفھ بأنھ "نسخة ناعمة من بن الدن
وذو لھجة إنجلیزیة فاخرة". في ذلك الوقت، كانت الوالیات المتحدة متورطة أیًضا في نزاع مسلح
ضد العراق، وھو البلد الذي دعموه سابقًا ألنھم كانوا یقاتلون إیران، وھي دولة عارضت الوالیات
المتحدة على أساس أن الوالیات المتحدة دعمت دیكتاتوریة إیران السابقة، ألنھا عارضت السوفییت
أیًضا. وكانت الحكومة العراقیة أیًضا في نزاع مسلح ضد داعش، التنظیم الذي نشأ عن أنشطة تنظیم
القاعدة في عراق ما بعد الحرب ویقاتل اآلن في سوریا في ما یمكن وصفھ بأنھ حرب ثالثیة
األطراف، تعارض فیھا الوالیات المتحدة النظام الذي دعمتھ سابقًا وحاولت بعد ذلك دعم أعدائھ،
لكن اتضح أن بعض أعداء نظام العدو كانوا أیًضا أصدقاء داعش، الذین ھم أعداء للوالیات المتحدة،
على الرغم من أن بعض األصدقاء اآلخرین أعداء كلیھما - یا إلھي - دون نسیان قتال روسیا أیًضا

ألنھا العدو التاریخي األبدي. وھذا فقط في جزء واحد من العالم.
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إن السیاسة الدولیة لھي أمر صعب حقا، إذ ال یوجد مجال كبیر للتصرف وفق الُمثُل العلیا،
كما أن السیاسیة البراغماتیة الباردة القلب تعني أنھ یجب علیك في كثیر من األحیان أن تتعامل مع
الحلفاء الذین یمكنك الحصول علیھم، بدًال من الحلفاء الذین تحتاجھم وتریدھم حق�ا. لكننا قد نتمكن
من تفادي الكثیر من المشكالت التي نواجھھا مراًرا وتكراًرا إذا تذكرنا أن عدو عدونا ھو مجرد
طرف آخر في المعادلة كالعدو األصلي. ولكن.. وعبر التاریخ الطویل الحافل باألخطاء الدبلوماسیة

الفادحة، ھناك خطأ بارز فوق العادة، خطأ ال یمكن غفرانھ أبدًا.

 

كیف تخسر إمبراطوریة دون بذل أي جھد

في عام 1217، تلقى عالء الدین محمد الثاني، شاه اإلمبراطوریة الخوارزمیة الشاسعة
والقویة، رسالة من زعیم قوة جدیدة كانت تنمو في الشرق المحاذي لھ: «أنا سید أرض الشمس،
بینما تحكم أنت تلك األراضي التي تغرب فیھا الشمس. دعنا نبرم معاھدة قویة من الصداقة
والسالم». اقترحت الرسالة صفقة تجاریة بین القوتین، لمصالحھما المشتركة الكبیرة. عند ھذه
النقطة اتخذ الشاه محمد الثاني أسوأ قرار على اإلطالق في تاریخ الدبلوماسیة الدولیة الطویل. كانت
إمبراطوریة خوارزم واحدة من أھم اإلمبراطوریات في العالم في ذلك الوقت، حیث امتدت من
البحر األسود في الغرب إلى جبال ھندو كوش في الشرق تقریبًا، ومن الخلیج الفارسي في الجنوب
إلى السھوب الكازاخستانیة في الشمال. وغطت مساحة كبیرة تضم الیوم أجزاًء كبیرةً من إیران
وأوزبكستان وتركمانستان وطاجیكستان وأذربیجان وأفغانستان وغیرھا. في وقت كانت فیھ أوروبا
ال تزال على بعد قرن أو قرنین من الوصول إلى عصر النھضة، كانت خوارزم في مركز الصدارة
بین دول العالم المتقدم. وكان طریق الحریر یمر عبر خوارزم، وھو الطریق العظیم الذي ربط بین
الشرق والغرب، حیث تدفقت البضائع كما األفكار. وكانت منطقة الشاه قلب العالم اإلسالمي النابض
وأغنى ثقافة وأكثرھا تقدًما. وكانت المدن مثل سمرقند وبخارى ومرو تمثل جواھر إمبراطوریة
خوارزم، كانت تلك ھي المدن الكبرى في آسیا الوسطى التي اشتھرت بأنھا مراتع العلم واالبتكار

والثقافة.

وإذا ما كنت تفكر بأن ذلك أمر غریب للغایة ألنك لم تسمع بإمبراطوریة خوارزم من قبل،
فھناك سبب لذلك.

https://jadidpdf.com



لقد تلقى شاه خوارزم تلك الرسالة من جاره المعروف لدینا باسم جنكیز خان، وخالل عامین
من رفضھ لمحتواھا والرد علیھا بالقرار السلبي الذي اتخذه، اختفت إمبراطوریتھ عن وجھ البسیطة.

ال قیمة تاریخیة لمشاعر جنكیز ونوایاه في تلك الرسالة، نوایاه ال تعني شیئًا إلى جانب ما
اقترفھ، مھما كان جادًا ومخلًصا في اقتراحھ. كان جنكیز قد حقق جمیع أھدافھ الحربیة، وھو المقاتل
الشرس والمغوار، فقد احتل شمال الصین ووّحد شعوبھا مع شعوب المناطق المحیطة بإمبراطوریتھ
المغولیة األصلیة في سلسلة من الحروب التي تراوحت شدتھا بین المعارك الحامیة الوطیس
والدمویة إلى المعارك البسیطة. وكان على وشك شن عدة معارك بسیطة شرقًا لالنتھاء من أمر
شرق آسیا بالكامل حین خّط تلك الرسالة، دون أي نیّة لالتجاه غربًا. باإلضافة ألنھ كان قد بلغ
الستین من عمره وحقق كل ما یبتغیھ، وال بد أنھ كان یفكر في قضاء ما بقي من عمره في االستجمام

والراحة بعد ذلك العمر الطویل على صھوات األحصنة.

مشھد یمثل جنكیز خان في أرض المعركة، رسم یعود للقرن 
الرابع عشر بریشة رشید الدین.

 

ھدفت غزوتھ األخیرة لقریة خیتاي التابعة إلمبراطوریة البدو الصینیین النازحین إلى
التوسع باتجاه قرغیزستان الحدیثة للنیل من آخر المعاقل ضد حكمھ، وھي الغزوة التي أتت بجنكیز
إلى عتبة خوارزم وخلقت حدودًا جدیدة بین المغول والعالمین اإلسالمیین. وألن الصدام امر ال یمكن
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تفادیھ، وال سیما على تخوم الحدود غیر الواضحة ومن أجلھا، وقعت مناوشات عسكریة فاشلة بین
القوات المغولیة والخوارزمیین. حدث ھذا عندما ظھر محمد الثاني وجیشھ لخوض معركة ضد
بعض أعدائھ، لیجدوا أن المغول وصلوا إلى ھناك قبلھم وقاموا بتوجیھھم بالفعل. لم تكن ھذه ھي
المرة األولى التي یحدث فیھا ھذا. بدا أن جنكیز عادة یظھر فجأة ویكسب الحرب التي كان محمد
یخطط لھا، وھو األمر الذي قد یساعدنا على تفسیر رد فعل الشاه السیئ على غصن الزیتون الذي
ناولھ إیاه جنكیز بعد تلك المناوشات األولیة. كان غاضبًا قلیًال ألن المغول كانوا یسرقون مجده
بتكتیكاتھم العسكریة العریقة. باإلضافة إلى ذلك، یبدو أن عالقات خوارزم والمغول عانت من
المشاكل التي تواجھھا دائًما عندما تتوه المعاني بسبب أخطاء الترجمة. «أنا أحكم أرض الشمس
وأنت تحكم األراضي التي تغرب فیھا الشمس»، ربما كان جنكیز في صدد وضع بعض قواعد
الجغرافیا األساسیة للغرب والشرق ویعترف لندّه الخوارزمي بوضعھ على قدم المساواة (تقریبًا).
ولكن إلیك ترجمة بدیلة للرسالة: «أنا صاحب شروق الشمس وأنت صاحب غروب الشمس».
بعبارة واحدة ھكذا، وفجأة یبدو أن جنكیز یحاول مسح غریمھ. وبالنسبة للحاكم الذي كان یشعر
بالفعل بالقلق تجاه فوز شخص آخر في معاركھ.. ھل صادف أن فّكر: «أنا قوة صاعدة وأنت قوة

باھتة، معقول»؟

جرى الحوار الالحق بین محمد وجنكیز خان عبر سلسلة من المبعوثین الذین أُرِسلوا ذھابًا
وإیابًا، في مسرحیة كومیدیة سلبیة عدوانیة. وشعر جنكیز باإلھانة بسبب ھدایا الحریر الناعم التي
أرسلھا الشاه (ھل یتخیل ھذا الرجل أننا لم نَر مثل ھذه األشیاء من قبل؟). فأجاب عن طریق إرسال
ھدیة عبارة عن كتلة ذھبیة ھائلة، إلثبات أنھم یملكون أشیاء لطیفة للغایة حتى لو كانوا یعیشون في
خیام. عند ھذه النقطة، فإن تكرار جنكیز لرغبتھ الجادة في السالم، قائًال: لدي رغبة كبیرة في العیش

في سالم معك، یجب أن أراك وجًھا لوجھ یا بني».

لكن الشاه محمد لم یكن في الحقیقة معجبًا باستخدام لقب «بني».

ومع ذلك، ومع استمرار الشكلیات والبروتوكول (على الرغم من وقوع الكثیر منھا في
عثرات الجھل والخداع)، اعتقد جنكیز بوضوح أن طلبھ للحصول على االتفاق قد تم على أسس
عالقة تجاریة سلمیة. وبالنسبة للمبتدئین، كان من الواضح أن جمیع األطراف قد خرجت فائزة
بشيء ما. «أنت تعلم أن بلدي ھو كومة من المحاربین ومنجم من الفضة، وأنھ لیس لدي أي حاجة
للطمع في سیادة البلدان األخرى» كما قال لمحمد في رسالة الحقة، وأشار إلى أنھ «لدینا مصلحة

متساویة في تعزیز التجارة بین رعایانا».
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وھكذا، أرسل جنكیز أول مھمة تجاریة إلى خوارزم مدعومة بأموالھ الخاصة، وقادھا
مبعوثھ الشخصي، وتألفت من 450 تاجًرا و100 جندي و500 جمل، مع عربات محملة بالفضة
والحریر والیشب. كان ھدفھم التأكد في المقال األول من أن الحظر الذي فرضتھ خوارزم على
التجارة عبر الحدود مع اإلمبراطوریة المغولیة قد انتھى. كان الجمیع حریصین للغایة على حدوث
ھذا، خاصةً خارج حدود خوارزم، ألن توحید جنكیز لشمال الصین جعل المرور على طول طریق
الحریر أسھل من الناحیة النظریة، وكان التجار في جمیع أنحاء العالم اإلسالمي مھتمین جدًا بفرصة
اقتحام السوق الصینیة. لكن غفوة الشاه اإلقلیمیة أغلقت الطریق. على ھذا النحو، عندما دخلت قافلة
التجار والبضائع مدینة أوتوار الشمالیة في إقلیم خوارزم في عام 1218، كان جمیع من فیھا یعتقد
بأن األوقات السعیدة عادت من جدید، ولكن.. بدًال من الترحیب بالمھمة التجاریة، والسماح لھم
بإیقاف جمالھم وتقدیم فنجان جمیل من الشاي للضیوف، اتبع الحاكم قیر خان مقاربة مختلفة، فقتلھم

جمیعًا وسرق كل ما أحضروه معھم.

لقد باغتھم بھجوم مفاجئ وحشي نجا منھ شخص واحد فقط من أصل 550 في القافلة، ألنھ
كان یستحم وقت المذبحة وتمكن من االختباء وراء الحوض. صدمت الحادثة العالم، كغضب ضد
الحشمة والضیافة وأیًضا الحس السلیم. فسر الحاكم األمر بأنھ اشتبھ في أن ركاب القافلة من
الجواسیس، فكان عذره مثیًرا للسخریة. إذ لم یكن التجار أنفسھم من المغول، بل كانوا مسلمین إلى
حد كبیر من منطقة الیوغور. وكان احتمال تعرض التجار اإلسالمیین في مدینة إسالمیة على طریق
تجاري رئیسي لخطر ذبحھم من قبل الحكومة المحلیة بذریعة واھیة - وذلك إذا عبرنا عما جرى
بتعبیر معتدل موضوعي - احتماًال غیر جید للتجار ورجال األعمال. لم یصدق یومھا الناس بأن
الحاكم سیفعل شیئًا مدمًرا للغایة كذاك - إلمبراطوریة تعتمد ثروتھا ومكانتھا على التجارة - دون

إذن من الشاه نفسھ أو بأمر مباشر منھ.

وسرعان ما تالشت الشكوك الباقیة حیال ھجوم محمد على بدء حرب على المغول،
فسرعان ما ذاب. لكن جنكیز خان كان على استعداد لمنحھ فرصة ثانیة رغم أننا نجد أنفسنا الیوم
غیر قادرین على تصدیق أمر كھذا. كانت الصفقة التجاریة ال تزال من أولویات المغول (بالنسبة
للمبتدئین، لم تكن حمالت الغزو مفیدة للزراعة في وطنھم، لذا احتاجوا إلى شراء المحاصیل والمواد
األساسیة للطعام بدًال من زراعتھا). وھكذا أرسل جنكیز ثالثة مبعوثین - أحدھم مسلم، واثنان من
المغول - لوضع األمور في نصابھا الصحیح مع محمد، مطالبین بمعاقبة المجرم، وتعویض سلعھم
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والعودة إلى حالة السلم. وبدًال من االعتذار، قام الشاه بقطع رأس المبعوث المسلم وأحرق اللحى في
وجوه المغول، وأعادھم إلى جنكیز مشوھین ومذلین.

لماذا؟ وأعني كالمي حرفیًا، لماذا فعل ذلك؟ ھل بدأ محمد حقًا حربًا مع جنكیز خان ألنھ كان
یعتقد أن وصفًا لغروب الشمس كان نقطة اختالف؟ إنھ أمر ممكن بالتأكید، ولیس أغبى كثیًرا من أي
تفسیر آخر. ولكن في الوقت نفسھ، تجدر اإلشارة إلى أن جنون العظمة عند الشاه محمد ھو جزء ال
یتجزأ من إرثھ العائلي. فھو من أصل تركي ویشك الكثیرون بأنھ منحدر من عبد ال من أحد السادة،
وكان ینظر إلیھ في كثیر من األحیان من قبل نبالء البلدان الفارسیة والعربیة المجاورة في العالم
اإلسالمي على أنھ ابن حرام من ظھر عبد. كانت إمبراطوریتھ منقسمة داخلیًا، وكان لدیھ عالقة
شائكة مع والدتھ، وھو أمر یزید األمور صعوبة. كما كان لدیھ أیًضا ثأر طویل األمد مع الناصر،
الخلیفة العربي في بغداد، والذي یشتبھ اآلن في تآمره سًرا مع المغول إلسقاطھ. (ولإلنصاف، لیس
من المستحیل أن الناصر تآمر فعًال مع المغول، على الرغم من أن تواًطأ كھذا كان سیؤدي إلى نتائج
عكسیة بالنسبة لجمیع المعنیین). حاول محمد االستیالء على بغداد في عام 1217 لكنھ فشل، إذ
ضاعت قواتھ في ثلوج الجبال التي تفصل بین مملكتیھما، مما دفعھ للشعور بالشك حیال براعتھ

العسكریة.

باإلضافة إلى ذلك، ربما استھان الشاه بقوة جنكیز ومدى جدیة تھدیداتھ، وھو مثال جید كي
ال نتھور قبل أن نحصل على أكبر قدر ممكن من المعلومات قبل القیام بأي شيء مھم. فحین اتجھ
المبعوثون المغولیون المشوھون إلى دیارھم مع أخبار استفزاز الشاه محمد لھم وإھانتھم، كان أحد
مبعوثي الشاه متجًھا في االتجاه المعاكس حامًال أخبارا عن مدى قوة القوات المغولیة. ویبدو أن رد
فعل الشاه لم یكن أكثر من الدھشة مما حملھ لھ المرسال. وھكذا صعد جنكیز إلى قمة بورخان
خلدون، وھو الجبل المجاور لمسقط رأسھ، وھو المكان الذي یذھب إلیھ عند التفكیر في الحرب،
وصلى لمدة ثالثة أیام ولیال. ثم أرسل رسالة أخیرة إلى محمد - وھذه المرة، كانت واضحة بما فیھ
الكفایة بحیث ال یمكن إساءة تفسیرھا. قال للشاه «استعد للحرب.. أنا قادم مع جیش ال یمكنك
الصمود أمامھ». انطلق جنكیز إلى خوارزم مع جیشھ في عام 1219. وبحلول عام 1222، تم
القضاء على إمبراطوریة خوارزم ومحوھا عن الخریطة. تختلف التقدیرات بشكل كبیر، لكن یبدو
أن جیش المغول كان یتألف من أكثر من 100000 جندي، بینما كان لدى الشاه ضعف العدد أو
أكثر، وكان یقاتل على أرض مألوفة، على أرضھ نفسھا، لكن ذلك لم ینفعھ، فقد قرر انتظار قوات
المغول خلف أسوار المدینة المحكمة والعالیة المنیعة، اعتقادا منھ بأنھم كانوا جیًشا ھزیًال من

https://jadidpdf.com



المرتزقة. وألجل األمانة التاریخیة، كانوا جیًشا من المرتزقة، لكن ما لم یعرفھ الشاه محمد ھو أن
جنود المغول كانوا شبابًا سریعي الحركة ومھرة في استخدام مختلف أسلحة المعارك غیر المألوفة
بالنسبة للخوارزمیین. استمر الحصار األول لعدة أشھر. بعد ذلك، لم تأخذ المدن األخرى أكثر من

أسابیع أو أیام لتسقط أمام جحافل مرتزقة المغول.

كان الجیش المغولي رشیقًا سریع التكیف، منضبًطا عظیم الوالء. وقام جنكیز بتقسیم قواتھ
للھجوم من اتجاھات غیر متوقعة ومواجھة أھداف متعددة في وقت واحد. لقد أعطوا األولویة
للتواصل السریع وغیروا أسالیبھم بسھولة، وفھموا استراتیجیات وأسلحة خصومھم بشكل سریع.
لكن أھم میزاتھم ھي أنھم كانوا عدیمي الرحمة بشكل ال یصدق. اجتاحوا خوارزم بسرعة مرعبة.
وتم إعطاء كل مدینة استولوا علیھا فرصة لالستسالم، وقاموا بنھب المدن التي عاملوھا بكرم نسبي
ولكنھم سمحوا لمعظم السكان بالعیش. لكن إذا لم تستسلم المدینة، أو إذا حاول سكانھا التمرد الحقًا،
فكان رد المغول وحشیًا. وفي مسقط رأس عمر الخیام، في نیسابور، حیث قُتل صھر جنكیز
المفضل في المعركة، ُسمح ألرملتھ الحزینة باختیار مصیر المدینة.. ونتیجة لذلك، تم إعدام جمیع
سكان المدینة وتكویم جماجمھم في سدٍّ كأھرامات مصر الھائلة. استغرقت المذبحة 10 أیام، وبعدھا
قتل المغول كل كلب وقطة في المدینة أیًضا. وفي غورجانج، وھي إحدى المدن القلیلة التي تمكنت
من صدھم لعدة أشھر، دمر المغول السد الذي أعاق نھر أمو داریا الذي تم تحویلھ، مما أدى إلى
موجة ممیتة من المیاه أدت إلى القضاء على المدینة بالكامل وتغییر مكانھا على الطریق من النھر
لعدة قرون. حدث كل ھذا في نفس الشھر من عام 1221. وبالمناسبة، یجب علینا جعل ھذا الشھر
واحدًا من أكثر الشھور تدمیًرا في التاریخ. كان جنكیز یعرف قیمة اإلرھاب حین تحملھ األخبار من
مكان إلى مكان، وبدأ بالتفكیر في المتابعة شرقًا باتجاه الغرب المسلم المتعلم والمتحضر، فكان یحب
التأكد من أن الرسائل قد أوصلت حكایات غزواتھ المرعبة، ألنھا تزید من فرص استسالم المدن

القلیلة القادمة دون قتال.

حرص جنكیز في نفس الوقت على احترام الدین، وغالبًا ما كان یتعامل مع األماكن المقدسة
بشكل خاص. وعلى الرغم من وحشیتھ، كانت اإلمبراطوریة المغولیة في عھد جنكیز متسامحة
بشكل مدھش، لدرجة أنھ ربما أنشأ أول قانون على اإلطالق في العالم یجسد حریة الدین. كان لھذا
فوائد عملیة بالطبع، فقد كان من السھل على المعارضین رؤیة فوائد االستسالم إذا علموا أنھم ال
یخوضون حربًا مقدسة. كما تحولت األقلیات الدینیة في كل مكان إلى حلفاء محتملین. فعندما سقطت
مدینة بخارى، وھي مركز الالھوت اإلسالمي في ذلك الوقت، في األشھر األولى من عام 1220،
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أمر جنكیز أن یترك المسجد الكبیر غارقًا في الدمار دون تغییر. حتى أنھ زار المسجد نفسھ - وھي
المرة الوحیدة في حیاتھ التي سجل فیھا أنھ دخل بالفعل إلى مدینة غزاھا. كان جنكیز من كبار
المعجبین بالخیام والسھول المفتوحة، التي كان إلھھا السماء الزرقاء الخالدة كما یعتقد المغول، ولم
یَر أبدًا شكل المدن التي غزاھا ودمرھا. وماذا عن الشاه محمد، الذي كان غباؤه الدبلوماسي المحفز
األساسي لكل ھذا؟ تحّصن الشاه في مدینة سمرقند المجاورة لبخارى، ثم ھرب منھا، وقضى العام
التالي وھو یشارك في ما یمكن وصفھ بالقتال ضد جیش خفّي، وھو بدیل لطیف عن كلمة
(الھروب). فكرس جنكیز 20 ألف جندي لمالحقتھ عبر إمبراطوریتھ المنھارة، مع أوامر بعدم
العودة حتى یتم القبض علیھ أو قتلھ. طاردوه حتى شواطئ بحر قزوین، حیث لجأ إلى سلسلة من
الجزر. لكنھ توفي بسبب التھاب رئوي في إحدى ھذه الجزر في ینایر 1221. لو أوقف جنكیز
ھجماتھ بموت غریمھ، لورد اسم الشاه محمد في حواشي كتب التاریخ الیوم، لكن المشكلة ھي أن
جنكیز لم یتوقف. استمر في تدمیر خوارزم طوال عام 1221، وتعاظمت حدة وحشیتھ، وكانت
أوامره واضحة كنور الشمس الساطعة، بمحو المدن التي تقاومھ عن بكرة أبیھا، المدن التي ترفض

االستسالم، كنیسابور وغورانجي ومرو.

وبمجرد أن تم القضاء على إمبراطوریة خوارزم، تابع جنكیز غزواتھ معجبًا بسھولة
االستیالء على األراضي. إن قلة اھتمامھ األصلي بتوسیع إمبراطوریتھ غربًا قد تحولت اآلن إلى
رغبة قویة جدًا لمعرفة مدى قدرتھ على التوسع غربًا. فأھمل جزًءا كبیًرا من العالم اإلسالمي،
واندفع المغول إلى أوروبا. بعد وفاة جنكیز في عام 1227، واصل أبناءه وأحفاده التوسع. وكانت
اإلمبراطوریة المغولیة في أوجھا أكبر إمبراطوریة شھدھا العالم على اإلطالق، امتدت من بولندا
إلى كوریا. لكنھا انھارت بعد بضعة أجیال، وانحدر بھا األمر إلى االقتسام واالقتتال الداخلي كما
یحصل لإلمبراطوریات في كثیر من األحیان، إال أن إرثھ استمر في بعض المناطق لفترة أطول
حتى في القرن العشرین. في إمارة بخارى مثًال، حكم أحفاد جنكیز المباشرین حتى عام 1920،

وانتھى آخر عھد لساللة خان عندما وصل البالشفة إلى كرسي السلطة.

في عام 1838، تمكن جندي بریطاني یدعى تشارلز ستیوارت، مبعوث في مھمة دبلوماسیة
للفوز بمدینة بخارى إلى الجانب البریطاني، تمكن ھذا الجندي من تكرار حماقة الشاه محمد بصورة
مصغرة، فقد أھان األمیر نصر هللا خان بال سبب واضح، وألقاه في مكان مزعج للغایة یُعرف باسم
حفرة البعوض، حیث قضى عدة سنوات مرعبة والحشرات تأكلھ حیًا قبل إعدامھ في النھایة. أي أنھ
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وحكومتھ لم یتخذوا من التاریخ عبرة وال درًسا.. لم یفھموا أن العبث مع المغول.. مع خانات المغول
غلطة ال تغتفر.

رت ثقافة وتاریخ ومؤلفات العدید من الدول التي غزاھا المغول بالكامل، ونزح السكان دُّمِ
تماًما، وبلغ عدد القتلى المالیین. لكن لكل ھذه البشاعة وجھ آخر، وجھ إیجابي بعض الشي، فقد
تمكن الحكام المغول من توحید وبث االستقرار في طرق التجارة ذاتھا التي سببت كل تلك الحروب،
وسمحوا بحدوث تبادل ثقافي عبر القارة مما ساعد في بدء العصر الحدیث في معظم أنحاء أوراسیا.
والجانب السلبي لذلك ھو أن استتباب األمن أدى لتسھیل التجارة مما ساعد على نقل األمراض، بما
في ذلك الطاعون، الذي أودى بحیاة المالیین. وكل ھذا بسبب رجل أناني ھش قرر أن الدبلوماسیة
ھي أسلوب الخاسرین، وأن الطلب البسیط للتوصل إلى صفقة تجاریة یجب أن یكون نوًعا من

المؤامرة الشنیعة.

لقد دمرت نصف العالم بغبائك یا شاه محمد.

 

أربع حكایات أخرى عن فشل العالقات الدبلوماسیة

 

أتاوالبا

وھو حاكم اإلنكا الذي ارتكب خطأ مشابًھا لخطأ موكتزوما حین واجھ قوة
عسكریة إسبانیة ألول مرة، لكنھ زاد الطین بلة بسبب قراره بتناول الكثیر من
الكحول والوقوع فریسة للسكر قبل مواجھتھم، فقاد جنوده وھو شبھ غائب عن

الوعي ووقع في فخ اإلسبان.

فورتغرن

وھو حاكم بریطاني من القرن الخامس المیالدي، قرر دعوة المرتزقة السكسون
للبقاء في بریطانیا للقتال إلى جانبھ بعد انسحاب الجیش الروماني من بریطانیا،

فقرر السكسون االستیالء على البالد والبقاء فیھا بدًال من بقائھم أتباًعا للملك.

فرانسس سوالنو لوبیز
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وھو حاكم الباراغوي الذي قرر الزّج ببالده الصغیرة نسبیًا بحرب ضد الدول
العظمى المحیطة بھ كالبرازیل واألرجنتین واألورغواي، وتقول اإلحصائیات

إن نصف سكان بالده قضوا في تلك الحرب.

تلغرام زیمرمان

أرسلت ألمانیا تلغرافًا سریًا إلى المكسیك عام 1917 لتعرض علیھا تحالفًا
عسكریًا إذا ما دخلت الوالیات المتحدة الحرب العالمیة األولى، ووعدتھم
بمنحھم تكساس ونیومكسیكو وأریزونا. اعترض البریطانیون التلغراف السري
واكتشفوا أمره، فأخبروا األمریكان الذین حرضھم التلغراف نفسھ على دخول

الحرب، فیما لم ینل التلغراف اھتمام المكسیك بأي شكل.
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 9
حرارة التكنولوجیا

 

إن الدافع الدفین لدى اإلنسان لالستكشاف بحثًا عن آفاق جدیدة دائًما ھو إحدى الخصائص
الممیزة. كانت تلك الرغبة في استكشاف وجمع المعارف الجدیدة ھي ما دفع وكالة ناسا إلطالق
مسبار لتسجیل طقس المریخ، فیدور حولھ في مدار النھائي قاطعًا الفراغ األسود والفضاء الشاسع
بیننا وبینھ في عام 1998. وبعد بضعة أشھر، انتھى المطاف بالمسبار متحطًما مع حمولتھ من

الصخور، كأي اختراع أحمق.

وفي عرض مذھل لقدرة اإلنسانیة على ارتكاب نفس األخطاء مراًرا وتكراًرا، بعد أكثر من
خمسة قرون من تالعب كریستوفر كولومبوس بوحدات القیاس التي أوصلتھ إلى أمریكا، ارتكب
مھندسو ناسا نفس الخطأ فأخطأوا في القیاسات وانتھى األمر بالمسبار بالھبوط على سطح المریخ

دون أن یكون مجھًزا لذلك.

الخطوة اإلنسانیة التالیة الكبیرة في رحلتنا عبر التاریخ، أال وھي الثورة العلمیة، بدأت في
القرن السادس عشر في الرسائل والكتب التي تبادلھا الفالسفة في جمیع أنحاء أوروبا. بادئ ذي بدء،
لم تكن حقا ثورة بقدر ما ھي محاولة للحاق بالركب؛ كان الكثیر منھا مجرد إعادة اكتشاف المعرفة
التي سبق أن تم التوصل إلیھا من قبل الحضارات السابقة. ولكن جنبًا إلى جنب، ومع سھولة السفر
حول العالم واالستعمار والتجارة وازدیاد عدد المتعطشین دائًما للمعرفة الجدیدة والتكنولوجیا الجدیدة
على مدى القرون القلیلة التالیة، أنتجت البشریة توسعًا كبیًرا في فھمھا للعالم. لم یمنحنا ھذا الكثیر
من العلوم وحسب، بل منحنا فكرة وافیة عن مفھوم العلم بحد ذاتھ، على أنھ طریق شاق لھ أسالیب

وأصول، بدًال من الفكرة التقلیدیة بأن العلم مجرد تكوین فكرة عن شيء ما.
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استمرت وتیرة التغییر التكنولوجي في التسارع إلى أن بدأت ثورة أخرى في البلدات الواقعة
في شمال بریطانیا في القرنین السابع عشر والثامن عشر، والتي یغذیھا القطن األمریكي الرخیص
من مزارع الرقیق، حیث ظھرت اآلالت التي زادت اإلنتاج على نطاق واسع، وانتشرت ھذه اآلالت
في جمیع أنحاء العالم وأثرت على مدننا وبیئتنا واقتصادنا وقدرتنا على الشراء. لقد أتاح انبثاق فجر
العصور العلمیة والتكنولوجیة والصناعیة فرًصا لم یحلم بھا أجدادنا، لكن ھذا العصر الجدید قدم لنا

أیًضا فرصة لإلخفاق والتدمیر على نطاق لم یكن متوقعًا من قبل.

حین أخطأ كولومبوس في قیاس المسافات، انحصرت أخطاؤه على سطح األرض ومن
علیھا، أما اآلن، وكما تخبرنا القصة المؤسفة لمسبار المناخ حول المریخ، فقد وصلت أخطاؤنا إلى

الفضاء.

بدأت أعطال المركبة المداریة في الظھور بعد عدة أشھر من بدء المھمة، عندما حاول
المھندسون إجراء تعدیالت دقیقة على مسار المركبة الفضائیة من أجل الحفاظ علیھا في مسارھا
الصحیح، فلم یتمكنوا من التأثیر على المسار كما كانوا یرغبون. لكن أمر الخطأ انفضح تماًما عندما
وصلت المركبة إلى المریخ وحاولت الدخول في المدار، وفقدت االتصال بالمراقبة األرضیة على
الفور تقریبًا. كشف التحقیق بعد ذلك عما حدث: كان المدار یستخدم وحدة القیاس القیاسیة لثواني
نیوتن لقیاس الدوافع (الزمن اإلجمالي للتوجھ المطبق في المناورة). لكن البرنامج الموجود على
الكمبیوتر األرضي، والذي تم توفیره بواسطة مقاول، كان یستخدم قیاسات الثواني األرضیة. أي أن
التأثیر كان أسرع بأكثر من أربعة أضعاف ما كانوا یعتقدون في كل مرة حاولوا فیھا تغییر شيء في
المسار - مما أدى إلى انتھاء المركبة حطاًما على سطح المریخ، وبعیدة بأكثر من مئة میل عن بقعة
ھبوطھا األصلیة. وبینما كانت تحاول الدخول إلى المدار، أصابھا الغالف الجوي للمریخ بشدة بسبب
سرعتھا الفائقة، فدمرت المركبة وتحولت إلى شظایا على الفور تقریبًا، وھي المركبة الفضائیة

المتطورة البالغة قیمتھا 327 ملیون دوالر.

یمكن لمثل تلك الحادثة أن تسبب الحرج لناسا، لكنھم خرجوا من الحرج باالعتراف بأنھم
یكادون ال یعرفون شیئًا حیال الموضوع برمتھ.

إلیكم مثال آخر بعید عن الفضاء، سباق مختلف تماًما بین العلماء في جمیع أنحاء الوالیات
المتحدة األمریكیة ونظرائھم السوفییت في عام 1969، حین وجدوا أنفسھم فجأة في خضم صراع

على اكتشاف ثوري جدید، وھو شكل جدید ومختلف تماًما من أشكال الماء.
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جرى ذلك في ذروة الحرب الباردة، ولم تتالعب المواجھة اإلیدیولوجیة التي استنزفت
البلدین بالمناورات الجیوسیاسیة فقط، بل دفعت بكلتا الدولتین إلى حافة حرب نوویة وأغرقتھما في
عالم التجسس الغامض. كما ولدت مسابقة بین العالمین الشیوعي والرأسمالي إلظھار براعتھما
العلمیة والھندسیة وتفوقھما على بعض. كانت االكتشافات الجدیدة واإلنجازات التكنولوجیة تولد
بمعدل مذھل، وكان ھناك رعب دائم من التخلف عن العدو؛ في یولیو من ذلك العام، مشى اإلنسان
على سطح القمر بسبب رد فعل الحكومة األمریكیة المفاجئ على سلسلة من الرحالت السوفیتیة

األولى إلى الفضاء.

في خضم كل ھذه االختراقات الكبرى الشبیھة بما یجري في األفالم السینمائیة، بدا اكتشاف
شكل جدید من الماء أكثر من مجرد اكتشاف بسیط آخر. وقد تم اكتشافھ ألول مرة في عام 1961
من قبل نیكوالي فیدیاكن، وھو عالم یعمل في المختبر السوفیتي اإلقلیمي بعیدا عن المراكز الرئیسیة
للعلوم، لكن أحدًا لم یدرك أھمیة اكتشافھ إلى أن وصلت أخباره إلى بوریس دریاجین من معھد
الكیمیاء الفیزیائیة في موسكو. وسرعان ما قام األخیر بتكرار عمل فیدیاكین للتوصل لذلك الشكل
الغریب من الماء وحصل على الفضل في ھذا االكتشاف. لكن االكتشاف نفسھ لم یكن ذا أھمیة
خارج االتحاد السوفیاتي. ولم یلفت أنظار العالم سوى حین قدم النتائج التي توصل إلیھا في مؤتمر
عقد في إنجلترا عام 1966، وھناك.. جلس المجتمع العلمي الدولي منصتًا مشدوًھا وبدأ في تدوین
المالحظات. أشاروا إلیھا في البدایة باسم «المیاه الشاذة» أو «المیاه الفوارة»، وكان لالكتشاف
خصائص رائعة. وجد كل من العالمین الروسیین أن عملیة التكثیف أو تمریر المیاه العادیة من خالل
أنابیب الكوارتز الضیقة جدًا تسبب بطریقة ما في إعادة ترتیب جزیئات الماء لنفسھا، وتغییر
خصائصھا الكیمیائیة جذریًا. الماء الجدید لم یتجمد عند درجة حرارة 0 مئویة؛ وتجمد بدال من ذلك
عند درجة 40 درجة مئویة. وكانت نقطة الغلیان أكثر تطرفًا، إذ كان یحتاج لتسخینھ 150 درجة
مئویة على األقل أو ربما أكثر، وربما تصل حرارتھ إلى 650 درجة مئویة. كما كان أكثر لزوجة
من الماء، إلى درجة أننا ال یمكن أن نطلق علیھ صفة السیالن، وكان أكثر سماكة ودھنیة - إلى
درجة أن بعض العلماء أطلقوا علیھ بعض أوصاف الفازلین، فإذا قمت بتمریر شفرة في وسطھ،

فستبقى العالمة.

في البدایة في إنكلترا، ثم في الوالیات المتحدة.. راح العلماء یحاولون تقلید التجربة الروسیة
التي لم یكن تنفیذھا سھًال، ألن تمریر الماء من خالل أنابیب الكوارتز الضیقة األشبھ بالشعر في
رقتھا كان یعني أن الكمیة الناتجة عن التجربة في كل مرة لم تكن تتجاوز القطرات في كل مرة.
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باإلضافة النتشار خبر فشل العدید من المخابر في تنفیذ التجربة، بینما تابع اآلخرون وحصلوا على
كمیات أكبر من ھذا الماء الغریب. إلى أن سمع العالم باسره عن الكشف الجدید الذي نتج عن
التجارب في أحد ھذه المعامل التي تابعت التجربة رغم صعوباتھا، وكان ھذا المخبر في الوالیات
المتحدة. حیث تمكن العلماء من تصنیع ما یكفي من الماء الجدید وعّرضوه لتحلیل طیفي لألشعة ما
تحت الحمراء. نشر ھؤالء العلماء نتائجھم في دوریة العلوم الشھریة في شھر أیلول عام 1969،
قبل شھر واحد من إنزال أرمسترونغ على القمر. أدى نشر نتیجة األبحاث إلى انشغال جمیع العلماء
على اإلطالق بتنفیذ التجربة للتأكد بأنفسھم من نتیجتھا، ألن التجربة لم تثبت اختالف طبیعة الماء
الجدید جذریًا عن الماء العادي فقط، بل وفّرت شرًحا لطبیعتھ المختلفة، فقد استنتج العلماء أن الماء
الجدید كان شكًال جدیدًا من الماء أشبھ بمادة البولیمر الشبیھة بالبالستیك، حیث تتماسك جزیئات
الماء في سالسل شعریة كبرى مما یجعل الماء أكثر استقراًرا، وھكذا عرف الماء الجدید باسمھ

.poliwater :الذي نعرفھ الیوم

جاء في مجلة العلوم في عام 1969 أن اكتشاف البولیوتر سیؤدي إلى ثورة في الكیمیاء.
وتحدثت بإسھاب عن استخداماتھ المحتملة في أنظمة التبرید ومواد تشحیم المحركات، أو كمادة
مساعدة على التعدیل في المفاعالت النوویة. كما أن المقال شرح جوانب كثیرة من ظواھر العالم
الطبیعیة: ألن البولیوتر موجود في الطین، وھكذا عرف سبب احتفاظ الطین بلیونتھ لیكون أشبھ

بالعجینة حتى یتعّرض لدرجات حرارة عالیة جدًا كافیة لتبخیر البولیوتر.

وقد یكون البولیوتر مسؤوًال بشكل ما عن تقلبات الطقس، ألن كمیات صغیرة منھ كافیة
لتشكیل الغیوم. وھو موجود في جسم اإلنسان بالتأكید. ومن المرجح أن ھذا االكتشاف قد أدى إلى
خلق فرع جدید تماًما في الكیمیاء، حیث أفادت بعض المعامل بأنھا تمكنت من إنتاج نسخة بولیوتر

من سوائل حیویة كیمیائیة أخرى: البولیمیثانول، والبولي أسیتون.

لكن المخاوف كانت موجودة منذ البدایة، ألن یكون لھ تطبیقات عسكریة، أو أن یكون سالًحا
بحد ذاتھ، فقد اكتشف العلماء أن البولیوتر مرّكب كیمیائي مستقر في حالة طاقیة أقل من الماء
العادي، مما یعني أن اختالطھ بالمیاه العادیة یمكن أن یؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل التفاعلیة،
التي قد تحفز المیاه العادیة إلعادة ترتیب جزیئاتھا العتماد شكل البولیمر. وضع العلماء بناء على
افتراضھم ھذا نظریة تفید بأن نقطة واحدة من البولیوتر یمكن لھا القضاء على مخزون شعب من
الماء، على نھر مثًال، أو خزان ماء كبیر، وتحویل كمیة الماء كلھا إلى حساء غلیظ ال یمكن

استھالكھ. وھكذا.. فكر العلماء بأنھم قادرون على تخریب إمدادات المیاه لبلدان بأكملھا.
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تدخلت الحكومة األمریكیة في أعقاب نشر المقال في الدوریة العلمیة، وقام عمالء
المخابرات المركزیة األمریكیة باستجواب الباحثین المشاركین في دراستھا، حرًصا على إبقاء جمیع
المعلومات في أیدي األمریكیین. نوقشت طبیعة البولیوتر بعصبیة عبر وسائل اإلعالم من صحیفة
نیویورك تایمز إلى صحف المدن الصغیرة: ھل كانت الوالیات المتحدة تتخلف عن السوفییت؟ فتم
إعطاء األولویة ألبحاث Polywater وتخصیص األموال لتمویلھا، ثم نشرت المئات من المقاالت
العلمیة في عام 1970 وحده. وكتبت صحیفة وول ستریت جورنال في عام 1969 "أخبار سارة:
في أعقاب حصول العلماء على التمویل األولي، من الواضح أن الوالیات المتحدة قد استدركت
المشكلة، ویقوم البنتاغون بتمویل الجھود لدفع تكنولوجیا المیاه المتعددة في ھذا البلد قبل حصول

االتحاد السوفیتي علیھا".

من الواضح إلى حد ما أن قصة البولیوتر لم تنتِھ بانتصار علمي، رغم مساعدة العلماء
لبعضھم وانتشار تخمینات حصول الجمیع على جوائز نوبل. ولكن الحقیقة لم تعرف حتى أوائل
السبعینیات، بعد سنوات طویلة من البحث من قبل أرقى العلماء في أفضل المختبرات في قارات

متعددة وصرف مبالغ مالیة مھولة على تلك األبحاث، أصبحت الحقیقة واضحة.

الحقیقة ھي أن البولیوتر ال وجود لھ على اإلطالق، وأن المادة التي اكتشفھا دریاجین
وفیدیاكین، وما كرس الكثیر من العلماء سنوات من حیاتھم لدراستھ وصناعتھ كان مادة یمكن
وصفھا بالماء الوسخ. وتبیّن للجمیع بأن السبب في لزوجة البولیوتر ھو القاذورات الموجودة فیھ،

مما یمنحھ تلك الخاصیة.

وتمكن عالم أمریكي اسمھ دینیس روسو من الحصول على نفس نتائج تجربة تعریض المادة
لألشعة ما دون الحمراء باستخدام عدة نقاط من عرق جسمھ بعد أن عصرھا من قمیصھ بعد مباراة
كرة قدم. ھذا ھو ما كانت كل من القوتین العالمیتین في الحرب الباردة تتصارعان علیھ، وتتسابقان

للحصول علیھ.. العرق.

ھذا غریب.

واجھ المشروع الكثیر من المعارضة، فقد شعر الكثیر من العلماء بأن اكتشاف البولیوتر
بخصائصھ العجائبیة تلك كان أمًرا ال یصدق البتة، وأعلن أحدھم أنھ سیترك العمل في الكیمیاء إلى
األبد إذا اتضح أن البولیوتر مادة حقیقیة. لكن دحض الكشوفات العلمیة أمر صعب، وخصوًصا حین
یتفق الجمیع على أن سبب فشلك في إنتاج البولیوتر ھو عدم قیامك بإنتاجھ بشكل صحیح. وكانت
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صعوبة إنتاج كمیات ال تذكر من البولیوتر باإلضافة للجو الكئیب الذي فرضتھ الحرب الباردة على
البحوث العلمیة قد أدت النتشار العلماء في القارات الخمس ولمشاھدة النتائج التي أمروھم
بمشاھدتھا، وكتابة نتائج مبالغ فیھا، بجمل غامضة مبھمة، والتوصل غالبًا إلى نتائج متناقضة

ألھداف خفیّة.

حتى بعد نشر األوراق األولى التي تتراجع عن وجود polywater (أیًضا في مجلة
Science، في عام 1970)، فقد مّرت سنوات قبل أن یعترف الجمیع أخیًرا بأن األمر برمتھ كان
خًطأ. إلیسون تایلور، أحد المشككین الذین شاركوا في دحض وجود البولیوتر في النھایة، كتب في
مجلة المختبر القومي في أوك ریدج في عام 1971: "علمنا أنھم كانوا مخطئین منذ البدایة،
وأفترض أن الكثیر من الناس لم یسبق لھم أن وقعوا في مثل ھذه المعضلة، ولكن كبار المسؤولین لم
یمنحونا اإلذن لالعتراف بذلك. "حتى أن مجلة العلوم الشعبیة نشرت مقاًال بعنوان "كیف یمكنك أن
تصنع البولیوتر بنفسك". وفي یونیو من عام 1973، ظھر عنوان فرعي باسم: "یزعم بعض
الخبراء أن ھذه المادة النادرة غیر موجودة. ومع ذلك، إلیك كیفیة الحصول على ما یكفي منھا

لتجاربك الخاصة).

وبعیدًا عن وقت حدوث ھذا، كانت القرون األولى للعلم (حتى قبل اختراع مصطلح "العلم")
ملیئة بالنظریات الشائعة التي اتضح أنھا خاطئة تماًما في القرن الثامن عشر، مثل مادة
phlogiston، وھي المادة الغامضة التي تكمن داخل كل األشیاء القابلة لالحتراق وتتطایر حین
احتراق المادة. في فضاء القرن التاسع عشر العلمي المضيء، انتشر خبر وجود مادة غیر مرئیة
تتخلل الكون وتنتقل عبره كالضوء، لكن ھؤالء العلماء امتازوا بمحاولتھم شرح األشیاء التي ال
یمكن تفسیرھا بالعلم الذي امتلكوه في ذلك الوقت، ولم یحاولوا اختراع التفاسیر جزافًا إلرضاء

الحكومات. وھو تماًما ما یجب أن یكون حال العلم علیھ.

إن سبب نیل العلم تلك المكانة الحصیفة والرزینة ھي انطالقھ من االفتراضات المقبولة
عموًما، واالفتراض الضمني بأن جمیع تصوراتنا لحقیقة العالم والكون خاطئة، وأن ذلك سیظھر
تباًعا مع الوقت. یحاول العلم تلمس طریقھ بھدوء في معظم الوقت لیضمن صحتھ وصوابھ وتقبّل
خطئھ حین یتم إثبات ذلك. وبالنسبة إلى العلماء فإني أنصحھم بأن یحاولوا دحض نظریاتھم الجدیدة
قبل نشرھا، وحین یفشلون في دحض نتائجھم فعلیھم محاولة ذلك مجددًا بطرق مختلفة. بعد القیام
بذلك لفترة ال بأس بھا، یمكن للعالم نشر نتائجھ وإرفاقھا بمحاوالت دحضھا بجمیع السبل. وحین
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یفشل الناس جمیعًا في دحض اكتشافاتھم العلمیة الجدیدة فیمكن للناس حینھا تقبل فكرة احتمال
صواب ما اكتشفھ العالم.

األمور ال تسیر بتلك الطریقة في الواقع. ال یكون العلماء أقل عرضة من البشر اآلخرین
لمخاطر افتراض خطأ نظرتھم إلى العالم، وتجاھل أي شيء مخالف. لھذا السبب تم وضع جمیع
نظریات العلوم - مراجعة النظراء وتكرارھا وما شابھ - في مكانھا لمحاولة وقف ذلك. لكن النتائج
بعیدة كل البعد عن أن تكون مضمونة، ألن القفز الجماعي والتفكیر الجماعي والضغط السیاسي
والتعمق اإلیدیولوجي كلھا أمور موجودة في العلم أیًضا. ھكذا یمكنك الحصول على عدد كبیر من
العلماء في مؤسسات مختلفة في بلدان مختلفة، جمیعھم یقنعون أنفسھم بأنھم یستطیعون رؤیة نفس
المادة التخیلیة. ملحمة polywater لیست الوحیدة في ھذا المجال، فقبل ستة عقود، كان المجتمع

.N العلمي قد اكتشف نوًعا جدیدًا تماًما من اإلشعاع. ھذه األشعة الجدیدة الرائعة كانت تسمى أشعة

تم اكتشافھا في فرنسا، وأخذت اسمھما من الحرف األول من اسم مدینة نانسي حیث تم
اكتشافھا وحیث عمل العالم الذي اكتشفھا ألول مرة (رینیھ بلوندلوت)، الباحث الحائز على الجوائز
والذي اشتھر على نطاق واسع بأنھ فیزیائي تجریبي ممتاز وجاد. كان ھذا عام 1903، أي بعد أقل
من عقد من اكتشاف أشعة إكس التي أرسلت موجات عبر حقل المادة، لذلك كان الناس على استعداد
لتقبل فكرة اكتشاف أشكال جدیدة من اإلشعاع ھنا وھناك وفي كل مكان. وأكثر من ذلك، كما ھو
الحال مع polywater، كان ھناك الكثیر من التنافس الدولي في المعامل والمخابر والھمس بأن

أشعة إكس اكتُشفت أوًال في ألمانیا، لذلك كان الفرنسیون متحمسین للحدث.
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رینیھ بروسبر بلوندلوت 1849- 1930

 

اكتشف بلوندلوت أشعة N عن طریق الصدفة أثناء إجراء أبحاث حول األشعة السینیة.
واشتملت معداتھ التجریبیة على شرارة صغیرة من شأنھا أن تصبح أكثر إشراقًا عندما تمر األشعة،
ولفت انتباھھ التماع الشرارة في وقت ال یمكن أن تؤثر فیھ األشعة السینیة. تعمق بلوندلوت في
أبحاثھ أكثر، وجمع المزید من األدلة، وفي ربیع عام 1903 أعلن اكتشافھ للعالم في األكادیمیة
الفرنسیة. أصیب المجتمع العلمي بالجنون باألشعة السینیة. وخالل السنوات القلیلة التالیة، نُشرت
أكثر من 300 ورقة بحثیة حول الخصائص الرائعة لألشعة السینیة من قبل أكثر من 120 عالًما (قام
بلوندلوت نفسھ بنشر 26 منھا). من المؤكد أن الصفات التي أظھرتھا N-ray كانت مثیرة لالھتمام.
فقد تم إنتاجھا بواسطة أنواع معینة من اللھب، وصفیحة ساخنة من الحدید، والشمس. ووجد زمیل
بلوندلوت، أوغسطین شاربینتیري، أنھا تُنتج أیًضا عن طریق الكائنات الحیة: عن طریق الضفادع
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واألرانب وعضالت العضلة ذات الرأسین والدماغ البشري، وأن األشعة قادرة على اختراق
المعادن والخشب، ویمكن أن تنتقل عبر األسالك النحاسیة، ولكن تم حظرھا عن طریق الماء والملح

الصخري. ثم اكتشفوا إمكانیة تخزینھا في الطوب.

لسوء الحظ، لم یحقق الجمیع نجاًحا كبیًرا في إنتاج ومراقبة األشعة السینیة. وال یبدو أن
العدید من العلماء ذوي السمعة الطیبة قد أمضوا الوقت في العمل علیھا، على الرغم من أن
بلوندلوت كان مفصًال جدًا في وصف أسالیبھ. ربما كان السبب في ذلك ھو صعوبة التوصل إلیھا.
عند ھذه النقطة من الزمن، كان بلوندلوت قد تمكن من تولید األشعة بواسطة استخدام ورقة فسفوریة
من شأنھا أن تتوھج بشكل ضعیف عندما تتعرض لألشعة. تكمن المشكلة في أن التغییر في توھج
الورقة كان باھتًا لدرجة أنھ كان من األفضل رؤیتھ في غرفة مظلمة تماًما، وبعد ذلك فقط.. بعد
االنتظار لمدة 30 دقیقة تقریبًا حتى تعتاد العیون على الظلمة الدامسة، كان یمكن للمرء أن یرى ما

طبع على الورقة.

لقد كان األمر أفضل إذا لم تنظر إلى الورقة مباشرةً. بالطبع، لم یقتنع الكثیرون بالجلوس
لمدة نصف ساعة في مكان دامس الظلمة بانتظار رؤیة ما ستكشفھ لھم األشعة، ألن الكثیر من
المتشككین قالوا بأن االنتظار في الظلمة وحده كاف تماًما للسماح للدماغ لرسم ما یشاء أمامك من
تخیالت بسبب الظالم. لم یكن باستطاعة المتشككین الكثر في األشعة N أن ال یالحظوا المیزة التي
تجمع كل العلماء الذین أنتجوا ھذه األشعة، فجمیعھم كانوا فرنسیین، فیما عدا استثناءان في إنجلترا
وإیرلندا. ال أحد في ألمانیا أو الوالیات المتحدة األمریكیة تمكن من رؤیة األشعة على اإلطالق.
انتھى ھذا التشكیك بحالة من الغضب التام، وفیما منحت األكادیمیة الفرنسیة بلوندلوت واحدة من
أفضل الجوائز في العلوم الفرنسیة عن عملھ، استدعى القیصر Heinrich Rubens، أحد
المتخصصین البارزین في مجال اإلشعاع األلماني، وأَجبره على إھدار أسابیع من وقتھ في محاولة

إلنتاج األشعة السینیة قبل االستسالم للعلماء الفرنسیین بإذالل.

دفع كل ھذا اللغط أحد علماء الفیزیاء األمیركیین، وھو روبرت وود، إلى زیارة مختبر
بلوندلوت في نانسي أثناء زیارتھ ألوروبا لحضور مؤتمر. كان بلوندلوت سعیدًا بزیارة العالم

األمریكي لھ، فعرض علیھ أحدث اإلنجازات التي حققھا؛ لكن وود كان یخطط لشيء مختلف.

إحدى أغرب خصائص األشعة السینیة ھي انكسارھا من خالل موشور األلومنیوم مثلما
ینكسر الضوء من خالل المنشور الزجاجي، مما ینتج مجموعة من أنماط األشعة على الورقة. أطلع
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بلوندلوت ضیفھ على ذلك وقرأ لھ قیاسات سقوط أنماط الطیف. ثم سألھ وود عما إذا كان یرغب في
تكرار التجربة، فوافق بلوندلوت على ذلك بسھولة، حیث قدم لھ وود عرًضا علمیًا مناسبًا - أو
بعبارة أخرى، خدعھ بخدعة مضحكة جدًا. في الظالم، دون أن یالحظ بلوندلوت، مد وود یده إلى
جانب الموشور ومنع التجربة من االكتمال. لم یكن بلوندلوت یعلم بأن أجھزتھ تعاني من حاجز
یمنعھا من إتمام مھمتھا، فاستمر في قراءة نتائج تجربة الطیف الذي لم یكن لھ وجود في تلك

اللحظة.

لخص وود النتائج التي توصل إلیھا في رسالة شریرة مھذبة إلى مجلة العلوم المحترمة
Nature، في خریف عام 1904: "بعد قضاء ثالث ساعات أو أكثر في مشاھدة تجارب مختلفة، ال
أستطیع الجزم بعدم وجود األشعة المفترضة فقط، لكني غادرت المكان مع قناعة راسخة بأن العالم

المسؤول مصاب بمرض ذھني یجعلھ یرى الكثیر من الخیاالت".

اختفى االھتمام باألشعة N، على الرغم من استمرار بلوندلوت وصحبھ المخلصین في
محاولة إثبات وجود األشعة وأنھم لم یكرسوا كل ذلك الوقت لدراسة السراب.

قصص كل من polywater وN-ray ھي قصص تحذیریة حول كیف یمكن للعلماء أن
یقعوا فریسة لالنحیاز للرأي العام الذي یؤثر علینا جمیعًا. كما أنھا قصص علمیة مثبتة تاریخیًا مئة
في المئة لحرج وقع فیھ العدید من العلماء البارزین بسبب الھرج الذي طالھم من زمالئھم العلماء
اآلخرین الذین تمسكوا بالماضي وعلومھ. وفي غضون سنوات قلیلة، توضح للجمیع أن البولیوتر
ھو مجرد وھم، وأن الشيء الذي اطلقوا علیھ اسم الوھم كان حقیقة ال یمكن نكرانھا، وھو األشعة

السینیة.

ولكن، إذا كانت ھذه األمثلة خالیة من األذى، لم تتسبب في إیذاء أحد، فقد تركت الكثیر من
االكتشافات األخرى علماءھا مصابین بأشیاء أخطر من السمعة العلمیة المھترئة، مثل اكتشافات

العالم فرانسس غالتون.

كان غالتون عبقریًا بال مجال للشك، لكنھ كان شخصیة مجنونة غریبة األطوار، ذا أفكار
رھیبة أدت لنتائج وخیمة. وغالتون ھذا ھو األخ غیر الشقیق لتشارلز دارون، الذي أحرز نتائج
رائعة في مجال علم اإلحصاء العلمي بما فیھ اختراعھ لمبدأ الروابط المتبادلة وإسھاماتھ في مجاالت
شتى من علم النیازك إلى علم األرصاد الجویة التي ال تزال تساعدنا الیوم، كدورھا في رسم خرائط
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الطقس الیومیة، وأخیًرا ولیس آخًرا إسھاماتھ في تحدید ھویة األشخاص باالعتماد على بصمات
األصابع.

كان مھووًسا بقیاس األشیاء وتطبیق المبادئ العلمیة على كل شيء یقابلھ، وتتضمن رسالتھ
التي نشرتھا مجلة Nature تقدیًرا إلجمالي عدد ضربات الفرشاة في لوحة (بعد أن شعر بالملل في
جلسات طویلة لرسمھ)، ومقاًال آخر في عام 1906 بعنوان "قص الكعكة المستدیرة حسب المبادئ
العلمیة" (باختصار: ال تقطع الكعكة بشكل زوایا، بل اقطع شرائح مستقیمة عبر القطر في الوسط،
حتى تتمكن من دفع النصفین المتبقیین معًا لمنع جفافھما). ولكن ھوسھ ھذا دفعھ إلى ما ھو أبعد من

سخافات شاي الساعة الرابعة عصًرا حسب التقالید البریطانیة.

إذ قام في أحد تحقیقاتھ األكثر شھرة بجولة في البلدات والمدن البریطانیة في محاولة إلنشاء
خریطة لألماكن األكثر جاذبیة. كان یجلس في مكان عام ویستخدم جھاًزا مخبًأ في جیبھ یسمى
"pricker" - وھو جھاز صغیر مزود بإبرة، وتقوم اإلبرة بوخز ورقة في كل مرة یشاھد فیھا
العالم امرأة تثیر غرائزه الجنسیة. وكان المنتج النھائي لھذا تقدیم "خریطة الجمال في البالد" للناس،
كما رسم خرائط الطقس فیما سبق، والتي كشفت أن النساء في لندن كّن األكثر جاذبیة، بینما كانت
النساء في أبردین األقل جاذبیة. على األقل، وفقًا لذوق خبیر إحصائي یدون بصراحة مالحظاتھ عن

المرأة، والتي ربما ال تكون أكثر التدابیر موضوعیة.

كان ھذا المزیج نفسھ من الصفات - إجباًرا على قیاس الصفات اإلنسانیة واالفتقار التام إلى
احترام اإلنسانیة الفعلیة لألشخاص الذین یتم قیاسھم - ھو الذي دفع غالتون إلى إسھامھ األكثر شھرة
في عالم العلوم: وھو دعوتھ إلى تحسین النسل. كان یعتقد اعتقادا راسخا أن العبقریة موروثة تماما،
وأن نجاح الشخص جاء من طبیعتھ الداخلیة وحدھا، بدًال من الثروة أو الظروف. ولذا فقد كان یعتقد
أنھ ینبغي تشجیع الزیجات بین األشخاص الذین یعتبرون مناسبین للتكاثر، ربما بمكافآت مالیة، من
أجل تحسین مخزون الجنس البشري؛ وأن أولئك الذین كانوا غیر مرغوب فیھم، مثل ضعیف

التفكیر أو الفقیر، ینبغي منعھم من التكاثر بشدة.

في أوائل القرن العشرین، كان ھناك استیعاب عالمي لحركة تحسین النسل، مع اعتبار
غالتون (الذي قارب نھایة حیاتھ) بطًال من أبطال العصر. أقرت 31 والیة أمریكیة قوانین التعقیم
اإلجباري، وبحلول الوقت الذي تم فیھ إلغاؤه في الستینیات، تم تعقیم أكثر من 60.000 شخص في
مؤسسات عقلیة في الوالیات المتحدة، معظمھم من النساء. وتم تعقیم عدد مماثل في جھود السوید
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لتعزیز "النظافة العرقیة"، حیث لم یتم إلغاء القانون حتى عام 1976. وبالطبع في ألمانیا النازیة...
حسنًا، أنت تعرف ما حدث. مما ال شك فیھ أن غالتون كان سیصاب بالرعب لو عاش فترة طویلة
بما یكفي لرؤیة ما جرى باسم "العلم" الذي ابتكره، لكن ھذا ال یجعل أفكاره األصلیة أقل خطأ من
تطبیقاتھا. وھناك Trofim Lysenko، العالم الزراعي السوفیاتي الذي ساھمت أفكاره السیئة بشكل
عمیق في المجاعة في كل من االتحاد السوفیتي والصین (كما ذكرنا في الفصل 3). وعلى عكس
جالتون، لم یكن لدى لیسسینكو أي نظریة علمیة بل كان مخطئًا بشكل غیر عادي. جاء لیسینكو من
عائلة فقیرة، لكنھ سرعان ما تقدّم في صفوف الھندسة الزراعیة السوفیتیة بفضل بعض النجاحات
المبكرة في تحفیز البذور على النمو دون الحاجة إلى زراعتھا في الشتاء البارد. أصبح في نھایة
المطاف مفضًال لدى ستالین، الذي منحھ قوة كافیة لبدء فرض أفكاره على بقیة المجتمع العلمي
السوفیاتي. تلك األفكار لم تكن صحیحة - لم تكن قریبة من الصحة بأي شكل - لكنھا كانت تتمتع
بمیزة الجاذبیة إلى التحیزات اإلیدیولوجیة ألصحاب الحكم الشیوعي. على الرغم من أن علم الوراثة
كان راسًخا إلى حد كبیر في ثالثینیات القرن العشرین، إال أن لیسینكو رفضھ تماًما، ال بل وأنكر
وجود جینات، على أساس أن ھذا یعزز رؤیة فردیة للعالم. اقترح علم الوراثة أن سلوكیات الكائنات
الحیة كانت ثابتة وال تتغیر، بینما وجد لیسینكو أن تغییر البیئة یمكن أن یحسن الكائن الحي وینقل
تلك التحسینات إلى نسلھ، ویمكن أن یؤدي إلى تحول نوع من المحاصیل إلى نوع آخر، بالنظر إلى
البیئة المناسبة. ووجھ تعلیمات للمزارعین بأنھ ینبغي زراعة صفوف المحاصیل بشكل أفضل، ألن

النباتات من نفس "الفئة" لن تتنافس مع بعضھا البعض على الموارد.

لم یكن أي من استنتاجاتھ ھذه صحیًحا، كما أنھا كانت تبدو لآلخرین زائفة تماًما، وسرعان
ما بدت نتائجھا السیئة لغیر المختصین حین ماتت أولى المحاصیل التي زرعوھا حسب توجیھاتھ.
لكن ھذا لم یمنعھ من المحافظة على قوتھ وسلطتھ السیاسیة والتغلب على نقاده. إلى أن غرق اآلالف
من علماء النبات السوفییت في مستنقع قذارتھ، وانتھى أمر اآلخرین الذین رفضوا توجیھاتھ إلى
السجن أو حتى القتل، حین یرفضون التخلي عما تعلموه في صفوف علم الوراثة النباتیة واعتماد
نظریاتھ. ولم یتمكن العلماء القالئل الباقون على علومھم من تغییر رأي السلطة فیھ حتى أُجبر
خروتشوف على التنازل عن زمام السلطة عام 1964، فأقنع ھؤالء العلماء زعماء الحزب بغباء
لیسینكو وجھلھ. أدى تنفیذ أوامره إلى موت المالیین، وتراجع البیولوجیا السوفییتیة عقودًا إلى

الخلف.
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ولكن، إذا نفذت أوامر ونظریات لیسینكو بسبب انتمائھ للحزب الشیوعي وسلطة الحزب
المتغلغلة في كل مكان، فإن قصتنا التالیة مكنتھا ید وحش آخر، أال وھو الوحش الرأسمالي. إنھا
قصة الرجل الذي لم یرتكب خطأ مدمًرا واحدًا، بل خطأین مدمرین لم یحدث مثلھما في تاریخ

العلوم، وقد فعل ذلك خالل عقد واحد من الزمن ال أكثر.

 

القائد الضال

توفي المھندس العبقري والكیمیائي والمخترع توماس میدغلي االبن عام 1944 في منزلھ
وعلى فراشھ وھو بعمر الخامسة والخمسین. إنھ الرجل الذي ساعدت اكتشافاتھ على تشكیل العالم

كما نراه الیوم من حولنا إلى حدّ بعید.

الوفاة في الفراش تبدو نھایة ھادئة كما یعتقد الجمیع، لكن ھذا لم یجِر في حالتھ، فقد كان
میدغلي مشلوًال وال یستطیع النھوض من سریره والعودة إلیھ إال بمساعدة اآلخرین مما كان یشعره
باإلھانة، فقام باختراع جھاز من الحبال واألربطة لسحبھ من الفراش یومیًا في الصباح ووضعھ فیھ
مساء. وقد سار األمر على ما یرام لفترة طویلة إلى أن حل نوفمبر وحصل خطأ ما في الجھاز، مما
أدى اللتفاف الحبال حول عنقھ، فمات مشنوقًا بحبال خالصھ ذاتھا. یا لسخریة القدر، كانت نھایتھ
شنیعة، لكنھا لیست سبب إدراجي السمھ في ھذا الكتاب. ووقوعھ فریسة لجھاز اخترعھ بنفسھ ال

یقترب حتى من شناعة أسوأ خطأین في حیاتھ.

وكي أكون صادقًا، أعتقد أنھ الشخص الذي یجب إدراجھ في كتب التاریخ على أنھ أكثر
شخص مدمر عبر التاریخ.
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توماس میدغلي االبن 1889- 1944

 

كان میدغلي رجًال ھادئًا ذكیًا قضى معظم حیاتھ في كولومبس في والیة أوھایو. وھو ینحدر
من عائلة من المخترعین، فلم یحصل في حیاتھ على تعلیم جامعي في الكیمیاء، لكنھ تمكن من إیجاد
حلول لكثیر من المشكالت الكیمیائیة العویصة عن طریق المالحظة المستمرة والمنظمة للمشكلة

وتطبیق كافة الحلول الممكنة حتى یتم إصالح الخلل.

كان یعمل خالل أول عقدین من القرن العشرین على حل مشكلة في محرك السیارة، إذ أن
محركات السیارات كانت تأن وتتوقف عن العمل كلما تعرضت السیارات للضغط، مما أدى لعزوف
الناس عنھا وانخفاض كفاءة الوقود. وكانت ھذه األخیرة معضلة كبیرة ألن الناس في ذلك الوقت

كانوا یعتقدون أن الوقود األحفوري سینفد عاجًال أم آجًال.

اشتبھ میدغلي ومدیر عملھ تشارلز كیترنج في أن ذلك العطل ناتج عن عدم احتراق الوقود
بشكل متساو في جمیع أنحاء حجرة االحتراق، بدل التفكیر بأن الوقود ال یتوزع بشكل متساو في
أرجاء المحرك، فراحا یبحثان عما یمكنھما إضافتھ للتخفیف من تلك األعراض. فكر االثنان أوًال،
وألسباب ال تمت للموضوع بصلة، أن إضافة اللون األحمر ستحل المشكلة، فخرج میدغلي إلحضار
بعض من الطالء األحمر لكنھ لم یجد أیًا منھ في المتجر، لكن صاحب المتجر أقنعھ بشراء الیود بدًال
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من الطالء ألن الیود أحمر اللون، كما أنھ یذوب بشكل جید في الزیت، فقبل میدغلي اقتراح صاحب
المتجر. ثم أحضر الیود وأضافھ إلى البترول في السیارة، فنجح األمر.

كانت ضربة حظ صافیة. لكنھما أثبتا للعالم بأنھما كانا یسیران على الدرب الصحیح مع أن
الیود نفسھ لیس مادة عملیة. فھو غالي الثمن وصعب اإلنتاج، لكن عمل المحرك المبھر دفع الناس
الستخدامھ. ومع ذلك، فقد جرب االثنان في السنوات الالحقة (وصدّق ما سأخبرك بھ اآلن) ما بین
144 و33000 مادة مختلفة إلضافتھا إلى الوقود. وإذا سألت نفسك عن سبب عدم تأكدنا من عدد
المواد التي استخدماھا في أبحاثھما فذلك ألن الشركة الداعمة لھما تتحفظ على أبحاثھما ألغراض

جنائیة.

استقر بھما األمر أخیًرا على استخدام الرصاص السائل، وھو سّم زعاف یسبب ارتفاع
ضغط الدم ومشاكل في الكلى وأضراًرا بلیغة في الدماغ واختالالت أخرى، كما أنھ یؤثر على

األطفال بشكل كبیر.

تُرَوى قصة میدغلي عادة على أنھا قصة الشخص الذي وقع ضحیة المضاعفات غیر
المرغوب فیھا والنتائج غیر المقصودة للبحث العلمي.. لكن القصة لیست ھكذا في الحقیقة. لقد سمم
میدغلي أجیاًال من البشر في أنحاء األرض جمیعًا مع أن ذلك لم یكن ھدفھ. كما أن الشركات المنتجة

للوقود المدعم بالرصاص ال تقّر بما اقترفتھ وال تتأسف على الضحایا الذین قتلھم ذلك الوقود.

لم تكن طبیعة الرصاص السامة اكتشافًا جدیدًا، فقد كانت معروفة منذ آالف السنین. وقبل أن
تبدأ محطات الوقود األولى في تزوید السیارات بالوقود الجدید في أوائل عام 1923، حذر خبراء
طبیون من أن استخدام الرصاص فكرة رھیبة. وكتب ویلیام كالرك من دائرة الصحة العامة
األمریكیة في رسالة إلى رؤسائھ مفادھا أن استخدام الرصاص رباعي اإلیثیل یمثل «خطًرا مرعبًا
على الصحة العامة» وتوقع أنھ «في الطرق المزدحمة، من المحتمل جدًا أن یترسب غبار أكسید
الرصاص في الجزء السفلي من طبقات اإلسمنت كما جرى تماًما. وفي تنبؤ مزعج آخر وأكثر دقة،
توقع أحد كبار علماء السموم في عام 1924 أن «تطور التسمم بالرصاص سیحدث على نحو
مرعب ألن البنزین المزّود بالرصاص سیدخل نطاق االستخدام العالمي قبل أن یتنبّھ الجمھور

والحكومة إلى ھذا الوضع».

في الحقیقة.. لم یكن الرصاص ھو الحل الوحید المتاح. في السنوات التي تلت استخدام الیود،
توصل فریق میدغلي إلى الكثیر من المواد الفعالة، وكانت إحداھا مثیرة لإلعجاب في بساطتھا، أال
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وھي اإلیثانول كوقود قابل للتطبیق في حد ذاتھ، فقد كان اإلیثانول كحوًال جیدًا لتعقیم الجروح
الجسدیة وتطھیر الجروح العاطفیة مؤقتًا، كما أنھ یعمل بشكل جید أیًضا كمضاد لتعطل المحركات -
مع میزة إضافیة تتمثل في أنھ سھل االستخدام ورخیص بشكل ال یصدق ویمكن إنتاجھ على نطاق
واسع بكل سھولة. دعم فریق میدغلي استخدام اإلیثانول كحل مثالي لمشكلة طرق المحرك لسنوات
طویلة، فلماذا إذًا تخلوا عنھ لصالح مادة عرف الجمیع بأنھا سم زعاف؟ سوف تصدم عندما تعلم أن

السبب ھو المال.

المشكلة أن اإلیثانول كان رخیًصا وسھل اإلنتاج.. واألھم من ذلك، لم یكن بحاجة لبراءة
اختراع. تم شراء شركة تشارلز كیترینج، Delco، من قبل شركة جنرال موتورز العمالقة في عام
1918، وكان ھناك ضغط على فریق العلماء فیھا للبحث عن طرق لتولید المال الكثیر، بدًال من
مجرد حفنة من الدوالرات كل عام. واإلیثانول - مادة یسھل صنعھا حتى أن الناس قادرون على
صنعھ منزلیًا، وال أمل في تحویلھ إلى منتج مرخص باسمھم، فاختاروا االعتماد على الرصاص

لیصنعوه بأنفسھم ویرخصوه ألنفسھم ویزودوا بھ الوقود ویربحوا كل ما ھم قادرون على ربحھ.

في حال كنت تعتقد أن توماس میدغلي المسكین كان ببساطة مخترًعا غیر مؤٍذ أسیئ
استخدام اختراعاتھ من قبل بعض األثریاء البغیضین، فاعتقادك خاطئ. كان ھو في الواقع من اقترح
ودافع بقوة الستخدام الرصاص. حتى أنھ حسب جمیع الحسابات، وقرر أنھم قادرون على إضافة
ثالثة سنتات لسعر غالون الوقود، وتوقع أن یتمكنوا من االستحواذ على 20 في المائة من سوق
البنزین بحملة إعالنیة قویة. على ھذا النحو، مثل الكثیر من األشیاء، كان مخطئًا بسبب التقلیل من
شأن تأثیر عملھ: خالل عقد من الزمان، كان البنزین المحتوي على الرصاص رباعي اإلیثیل -
تحت اسم العالمة التجاریة إیثیل، دون ذكر استخدام الرصاص، قد استحوذ على 80 في المائة من
سوق الوالیات المتحدة. أصرت شركة جنرال موتورز ومیدغلي على أن وقودھم ھو اكثر أنواع
الوقود أمانًا طوال الوقت، على الرغم من الكثیر مما قد نسّمیھ "عالمات تحذیر". عالمات تحذیر
بأضواء النیون الضخمة، كما جرى في فبرایر 1923، عندما تم طرح Ethyl ألول مرة للبیع،
قضى میدغلي بنفسھ شھًرا كامًال في الفراش بسبب سوء الحالة الصحیة الناتج عن أبخرة الرصاص.
أو مثل حقیقة أن العمال في المصانع التي صنعت الوقود ماتوا واحدًا بعد اآلخر. توفي خمسة عمال
بسبب التسمم بالرصاص في مصنع بایواي في نیو جیرسي، وتم نقل 35 منھم إلى المستشفى،
وأصیب الكثیرون منھم باآلثار الجانبیة للرصاص - "یصبح المریض مھووًسا بعنف، ویصرخ،
ویقفز من السریر، ویحطم األثاث، ویتصرف بھذیان. توفي ستة عمال في مصنع نیوجیرزي دیب
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ووتر، حیث كانت الھلوسة الناتجة عن الرصاص شائعة جدًا لدرجة أن العمال أطلقوا علیھا اسم
"بیت الفراشات".

وصلت أخبار الوفیات إلى الصفحة األولى لصحیفة نیویورك تایمز. ولمواجھة أزمة
العالقات العامة تلك، تم تعلیق بیع وقود اإلیثیل، وأنشأ المدعي العام األمریكي لجنة لتقییم مدى أمان

المادة على عجل.

وبعد ذلك، تمكنت الشركات المنتجة لإلیثیل، كل من شركة وقود اإلیثیل وجنرال موتورز
وستاندرد أویل وشركة دوبونت الكیمیائیة من تحویل أزمتھم تلك النتصار منقطع النظیر، بسبب
تالعبھم بكل ما یمكن لك أن تتصوره.. في واقعة یمكن لنا تسمیتھا بأھم مسودة ونموذج لفساد

الشركات الصناعیة واستحواذھا على القرن العشرین.

لقد كان مثاًال كالسیكیًا على فساد المسؤولین الذین أجابوا على السؤال الخطأ تماًما. كان
تركیز اھتمام الجمھور على الوفیات في مرحلة التصنیع قویًا للغایة، لكنھا كانت القضیة الوحیدة
التي أصدرتھا لجنة األطباء الشرعیین العامة بالفعل. واقتناعا منھا بتأكیدات الشركات بأن تدابیر
السالمة اإلضافیة ستتخذ في مصانعھا - قال میدغلي في شھادتھ عن اإلیثیل: "لیس سًما خطیًرا بقدر
ما ھو مادة مساعدة مع الوقود". فقررت اللجنة عدم حظر تصنیعھ. أما السؤال األكبر حول تأثیره
على الناس الذین یتنشقون الدخان فلم یجد إجابة قط. كان ھذا، حسب التقالید التجاریة القدیمة،
مشروًعا للبحث في المستقبل. لكن قرار اللجنة طرح على الجمھور والسیاسیین ومنح البنزین

المحتوي على الرصاص ترخیًصا قانونیًا تماًما.

في حال كنت تتساءل عن ھذا "البحث المستقبلي"، فال بد أن تعرف أن الشركات كولتھ
بالفعل على مدى العقود األربعة التالیة، الشركات ذاتھا التي قامت بتصنیع البنزین المحتوي على
الرصاص، أو تم تنفیذه من قبل موظفیھا. خرج الباحثون علینا بالنتائج بعد أربعة عقود لیقولوا أن
النتائج غیر حاسمة، وأن خطر المادة لم یثبت بعد.. یا لھا من أخبار! یا لھا من أخبار ساّرة للشركة
المنتجة للوقود والممولة للبحث! سیتمكنون بأثر ذلك من مواصلة تصنیع ذلك الوقود الحریري

الالمع وتحقیق أحالم الجمیع.

انھارت جمیع الحواجز والصعوبات ووصلت طلبیات اإلنتاج إلى ما النھایة ألن البنزین
المزود بالرصاص حصل على جمیع التراخیص الالزمة. ولم یتوقف األمر عند محركات السیارات
فحسب، بل مّكن أیًضا من تطویر جیل جدید بالكامل من المحركات األكثر قوة، والتي حولت
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السیارات من عربات غیر عملیة إلى مركبات سریعة وسلسة وأنیقة. لعبت حملة إعالنیة قویة على
مخاوف المشترین من امتالك سیارة بطیئة إذا لم تكن من السیارات التي تعتمد على الوقود المزّود
بالرصاص. وحصلت أنواع الوقود األخرى على أقل قدر ممكن من المشترین ألنھا كانت تظھر في
الحمالت اإلعالنیة المضادة كمنتج دون المستوى المطلوب. وعندما أثیرت مخاوف صحیة في بلدان
أخرى بشأن إدخال الوقود المزّود بالرصاص ھناك، استخدم المناوئون القبول األمریكي العریض

لذلك الوقود لتخفیف تلك المخاوف.

ثم قام المدّعي العام، ھیو كومینغ، بالتواصل مع نظرائھ في الخارج إلخبارھم بمدى أمان
الوقود، ودعم كالمھ ببعض الحقائق العلمیة المریعة، والرغبة الجادة في كسب المال، وحقیقة أن
السیارات القویة باردة وتتیح لك السفر إلى أبعد من ذلك، فأصبح الوقود المحتوي على الرصاص
ھو المعیار في جمیع أنحاء العالم. وبفضل التقدم في استخراج النفط، لم یحصل النقص المفترض في
الوقود، والذي دفع الشركات في البدایة للعمل على إیجاد مادة مساعدة في المقام األول، فأدى

استخدام الرصاص الحتمي في الوقود إلى تصنیع محركات أكثر قوة.

وبدأ عصر السیارات ھنا وفي جمیع أنحاء العالم، وبدأ المزید والمزید من الناس یتنفسون
أبخرة الرصاص. مشكلة الرصاص ھو أنھ ال یتالشى، بل یتراكم بال نھایة. وفي حین أن بعض
السموم تصبح أقل خطورة مع مرور الوقت، یتراكم الرصاص؛ في الھواء، وفي التربة وفي أجسام

النباتات والحیوانات والبشر.

في عام 1983، خلص تقریر صادر عن الھیئة الملكیة البریطانیة للتلوث البیئي إلى أنھ "من
المشكوك فیھ أن ینجو أي جزء من سطح األرض من التلوث بالرصاص". وتتعرض أجساد األطفال
للخطر بشكل خاص، ألنھا تمتص خمسة أضعاف كمیة الرصاص التي تمتصھا أجسام البالغین. وفي
الوالیات المتحدة وحدھا، یقدر الباحثون وجود مستویات سامة من الرصاص في دماء سبعین ملیون

طفل في العقود بین 1920 و1970.

تقدر منظمة الصحة العالمیة أن مئات اآلالف من الناس یموتون سنویًا في جمیع أنحاء العالم
بسبب أمراض التسمم بالرصاص، مثل أمراض القلب. وباإلضافة إلى اآلثار الصحیة الجسدیة،
یؤدي الرصاص أیًضا إلى اإلضرار بنمو األطفال العصبي - فھو یسبب انخفاًضا في مستویات
معدل الذكاء بین السكان المتضررین، ویقدر أنھ سبب أكثر من 12 في المائة من اإلعاقات الذھنیة

التنمویة في جمیع أنحاء العالم.
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كما أنھ یسبب مشاكل سلوكیة، مثل السلوك العدواني ضد للمجتمع، والذي یؤدي إلى واحدة
من أكثر العواقب المحتملة الكوابیس لعمل توماس میدغلي االبن. من المھم اإلشارة إلى أن ھذه،
حتى اآلن، مجرد فرضیة غیر مثبتة، ولكن أشار عدد من الباحثین إلى أن االرتفاع الھائل في
مستویات الجریمة الذي حدث في معظم أنحاء العالم في فترة ما بعد الحرب یتبع انتشار التلوث
بالرصاص. إن مستویات الجریمة التي أدت إلى العدید من افتراضاتنا الثقافیة غیر الرسمیة -
المراھقون الوحشیون والجحیم في المدینة وكل ما كان یتحدث عنھ في التسعینات من "الحیوانات
المفترسة الفائقة" - ھي في الواقع شذوذ تاریخي، ومضة عالمیة یصعب تفسیرھا. ولكن في بلد تلو
اآلخر، وبغض النظر عن الظروف االجتماعیة أو االتجاه السیاسي، بدأت الجریمة في االرتفاع بعد
عقدین من إدخال البنزین المحتوي على الرصاص ھناك - وبعبارة أخرى، عندما وصل أول أطفال
تعرضوا لھ بكمیات كبیرة إلى سن المراھقة وفي أوائل العشرینات. وینطبق االرتباط في االتجاه
المعاكس أیًضا: شھدت العقود القلیلة الماضیة انخفاًضا ثابتًا في جرائم العنف في أنحاء كثیرة من
العالم، ومرة أخرى بغض النظر عن السیاسات االجتماعیة التي قد تنفذھا كل دولة. لكن یبدو أن
االنخفاض في الجریمة یحدث بعد حوالي عقدین من الزمن من حظر استخدام الرصاص في البنزین
- یحدث ذلك عاجًال في األماكن التي حظرت الرصاص في وقت مبكر، وبسرعة أكبر في األماكن

التي توقفت عن استخدامھا فجأة بدًال من التخلص التدریجي منھا.

نكّرر أن العالقة بین األمرین لیست مؤكدة، وھذا ال یزال مجرد تكھنات. نظًرا للقضایا
الخطیرة التي أتناولھا ھنا، ال یمكننا أبدًا تلویث عدد كبیر من األطفال بالرصاص ثم انتظار عشرین
عاًما لمعرفة عدد الجرائم التي ارتكبوھا، وقد ال یتم إثبات اتھامي للرصاص أبدًا بطریقة أو بأخرى.
لكن باإلضافة إلى مالیین الموتى، وحقیقة أننا قمنا بتلویث كل ركن من أركان الكوكب، ومعرفة أن
أجیاًال متعددة من األطفال قد سممت دمائھم التي أثرت على ذكائھم (تلك ھي األجیال التي كانت
مسؤولةً عن العالم في السنوات األربعین األخیرة)، واحتمال أننا قد تسببنا في موجة جریمة عالمیة
استمرت لعقود وأعادت تشكیل نظرتنا إلى المجتمع تماًما، وذلك ببساطة ألن توماس میدغلي أراد

أن یزید ثالثة سنتات على سعر الجالون. یا لھا من مزحة طویلة جدًا ومظلمة جدًا.

أما میدغلي نفسھ، فلم یبَق طویًال في المجال نفسھ بعد اختراع البنزین المزّود بالرصاص. إذ
انتقل بسرعة إلى مجاالت أخرى للبحث والعمل واالكتشاف، وكانت األیام تخبئ لھ خطأً كارثیًا ثانیًا.

على عكس حال البحث عن وقود أفضل، والذي استمر لسنوات، فقد جاء ھذا االختراع
سریعًا. في الواقع، وفقًا ألسطورة الشركات، استغرق میدغلي ثالثة أیام في البحث قبل أن یجد حًال
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للمشكلة الجدیدة. وخالفًا للرصاص، فإن ھذه الحالة ھي بالفعل حالة من العواقب غیر المقصودة: لم
یتم تجاھل أي تحذیرات وخیمة أو مخاطر التستر. لقد كان خطأه مجرد نتیجة الفتراض مسبق في

غیاب أي دلیل، أن كل شيء سیكون على ما یرام.

كانت المشكلة الجدیدة التي واجھھا میدغلي في ھذه المرة ھي تبرید األشیاء وخفض
حرارتھا. جرى ھذا في عام 1928 بعد فترة وجیزة من بدء عصر التبرید المیكانیكي لألشیاء، وقد
كانت تجارة الثلج قبل ذلك رائجة وذات مردود كبیر لكل من عمل بھا، حیث كانوا یحملون قطعًا
كبیرة من الجلید من أبرد المناطق في العالم ویشحنونھا بحًرا لیتمكن الناس الذین یعیشون في
المناطق الدافئة والحارة من تبرید األطعمة وحفظھا. واجھ میدغلي مشكلة غالء ثمن المواد
المستعملة للتبرید وخطورة العبث بھا. فقد كانت جمیع المواد قابلة لالشتعال السریع أو سامة. وقد
جرى بالفعل أن توفي أكثر من مائة شخص في مستشفى في كلیفالند بسبب تسرب مادة كلورید

المیثیل من إحدى الثالجات بعد أن قرر میدغلي الشروع في بحث ھذا الموضوع في عام واحد.

أدت جمیع ھذه الحوادث والمخاطر إلى إحجام الناس عموًما عن شراء تلك الثالجات
واعتمادھا في منازلھم. وكان ھدف میدغلي ھو البحث عن مادة رخیصة غیر قابلة لالشتعال وغیر
سامة لصناعة ثالجات مناسبة. قامت شركة جنرال موتور في نفس الوقت بشراء شركة تبرید

وأطلقت علیھا اسًما تجاریًا وعرفت أنھا لن تالقي النجاح إال إن وجدت حًال لھذه المشكالت.

كان میدغلي أكثر حذًرا في تلك اآلونة بعد أن قضى أكثر من عقد من الزمن في العمل في
المخابر الكیمیائیة. فدرس الخصائص الكیمیائیة للثالجات المعروفة وقرر أن مادة الفلورین ھي
المادة المناسبة، إذا خلطھا مع الكربون للحد من مخاطرھا السامة. قام بالفعل بما خطط لھ وشرع مع

فریقھ في إنتاج المادة للفحص، والتي نسمیھا الیوم بمادة: الفریون.

عرض میدغلي خصائص مادتھ الجدیدة وسالمتھا أمام الجمعیة الكیمیائیة األمریكیة في أحد
اللقاءات الدوریة، وقام باستنشاق كمیة منھا بشكل مسرحي ثم نفث ما استنشقھ على شمعة مشتعلة
فأطفأھا. أكد میدغلي في عرضھ المسرحي ھذا أمام كبار العلماء في علم الكیمیاء بأن اختراعھ
الجدید غیر سام وغیر قابل لالشتعال. كان العرض رائعًا بالفعل، ألنھ لم یكتشف مادة جدیدة فقط، بل
اكتشف مجموعة منھا، تشترك في الخصائص. وأصبحت تلك المواد معروفة فیما بعد باسم

كربونات الكلوروفلور.
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لسوء الحظ، لم یكن أحد في ذلك الوقت على درایة أو علم بوجود الشيء الذي ندعوه الیوم
بطبقة األوزون، لم یكن أحد في الثالثینیات من القرن الماضي یعي أھمیة جزیئات األوكسجین
الموجودة في تلك الطبقة الرقیقة والدور الذي تلعبھ لحمایة سطح األرض من أشعة الشمس ما فوق
البنفسجیة الضارة. ولھذا.. لم یكن لھم أن یعرفوا أن تلك المادة الجدیدة معدومة الضرر على مستوى
سطح البحر ستصبح اكثر مادة ضارة للكرة األرضیة حین ترتفع لتصل إلى الغالف الجوي العلوي
وتلتقي باألشعة الفوق بنفسجیة لتقوم ھذه األخیرة بتفكیكھا إلى عناصرھا الرئیسیة، وأن أحد ھذه
العناصر، وھو الكلورین بالتحدید، سیدمر جزیئات األوزون وسیحرم الكوكب من غالفھ الذي

یحمیھ.

وكي نكون منصفین، لم یتوقعوا أن یكون لتلك المواد الكیمیائیة الجدیدة تطبیقات شتى،
وبعیدًا تماًما عن عالم التبرید. فقد أدرك العاملون في مجال التطبیقات الكیمیائیة أن لھذه المواد طیفًا
واسعًا من الفعالیة، وعلى وجھ الخصوص كدافع للغازات في صناعات الرذاذ. ولسخریة القدر،
استخدمت المواد كثیًرا خالل الحرب العالمیة الثانیة لرش المبیدات الحشریة، فأضافت لخلیط المواد
الغازیة السامة التي أطلقتھا الحرب حول العالم، مما أدى لوالدة المالیین من الناس ذوي اإلعاقات
في السنوات الالحقة، في كابوس ضرب ما ال حصر لھ من الناس فیما عرف فیما بعد باسم كارثة

.DDT

عرفت صناعات الرذاذ والبخاخات بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة انطالقة لم یشھدھا
التاریخ لصناعة بعینھا، فقد انتشر استعمال البخاخات من مجال صناعة الطالء إلى مزیل العرق.

شقّت جمیع ھذه األبخرة طریقھا إلى الغالف الجوي وبدأت تأكل غالفنا الجوي رویدًا رویدًا.

أدركت البشریة لحسن الحظ خطر ھذه المواد قبل أن تتسبب بمقتل الناس الجماعي.. یا لنا
من جنس ذكي ومحظوظ!! اكتشف ثقب األوزون في سبعینیات القرن الماضي وتم ربطھ مباشرة
بتلك المواد المتطایرة، مع إداك الناس أیًضا لخطر الرصاص في الوقود، ففكر الجمیع بالعواقب
الوخیمة لما اقترفتھ أیدینا، وأدركوا أن البشر سیتعرضون لكمیات حارقة من األشعة ما فوق
البنفسجیة إذا ما استمر ثقب األوزون في االتساع على نفس المعدل، وأن مرض السرطان سینتشر

كالنار في الھشیم إلى جانب العمى التام لشعوب بأكملھا.

وھكذا.. بدأت الحكومات حول العالم ما بین السبعینیات والتسعینیات بمنع وحظر استخدام
المواد التي اخترعھا میدغلي إلى أن باتت المواد ممنوعة تماًما في جمیع أنحاء العالم مع اقتراب
نھایة القرن الماضي. ورغم ذلك، ما زلنا نواجھ وجود الكمیات القاتلة من الرصاص حولنا أنّى
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نظرنا في الطبیعة، ألنھ ال یتحلل وال یتبخر وال یختفي، كما أن تنظیفھ والتخلص منھ شبھ مستحیل.
لكن ما یطمئننا الیوم ھو أن األطفال ال یتنشقونھ كما جرى لألطفال منذ سبعین عاًما، وأن مستویات
الرصاص في دماء البشر الیوم ال تتجاوز الحد المتعارف علیھ. أما طبقة األوزون، فھي تشفي نفسھا
بنفسھا ببطء شدید، مع التأكید على حظر تلك المواد وعدم استعمالھا مجددًا. وإذا ما سارت األمور

على ما یرام، فإنھا ستعود لسابق عھدھا ما قبل میدغلي في منتصف القرن الحادي والعشرین.

أما سمعتھ كمخترع، فھو یحظى الیوم بلقب "الرجل الذي تسبب وحده بكوارث بیئیة عدة"،
كما وصفتھ مجلة نیوساینتست (العاِلم الجدید). أو كما وصفھ المؤرخ ج. ر. ماكنیل في كتابھ "شيء
جدید تحت الشمس" بأنھ الرجل الذي كان لتأثیره وحده على الغالف الجوي أثر أكبر من أي

منظومة حیة في تاریخ الكرة األرضیة.

لكنھ ساھم أیًضا في تشكیل العالم من حولنا الیوم، عالمنا الحدیث ھذا، وال یستطیع أحد أن
ینكر علیھ ذلك. فقد أدت الحلول التي وجدھا للسیارات ألن تتحول السیارات إلى وسیلة النقل
الشخصیة المعتمدة في كثیر من بقاع األرض، وعدم التفكیر بھا كأداة فقط، بل كرمز للشخصیة
والفردیة. كما لم تدفع اختراعاتھ بالثالجات إلى مطبخ كل واحد منا فحسب، بل أدت الختراع
المكیفات التي ساعدت على إنشاء مدن وبنائھا في أماكن صحراویة ال یعیش فیھا نبات وال طیر.
كما ساعد دمج اختراعیھ مع بعضھما على جعل قیادة السیارة ممكنة لوقت أطول في أسوأ األماكن
مناخیًا حین تزود السیارة بمكیف للھواء، ال بل وأصبحت قیادة السیارة أمًرا مرًحا یدعو للبھجة، بال
مشاكل على الطریق، وبال حرارة خانقة. وإذا فكرنا جیدًا، لوجدنا أن قطاعات كبیرة من غرب

الوالیات المتحدة ومدن الشرق األوسط لم تكن لتوجد لوال اختراعات توماس میدغلي.

كما أسھم ھذان االختراعان في تغییر الممارسات الحضاریة في المدن، فعلى وجھ المثال،
أدى اختراع المكیفات إلى انتشار صاالت السینما ورواج ارتیادھا بسبب تكییف صاالتھا وخصوًصا
خالل الكساد الكبیر، حین أصاب الیأس الناس، فبزغ عصر السینما الذھبي مما أدى لجعل الفنون
السینمائیة الوجھ الترفیھي األساسي للقرن العشرین. أرید أن أقول من وراء كل ذلك أن میدغلي
اخترع لوس أنجلوس، بكل ما تعنیھ تلك المدینة وما توحیھ.. مدینة مبنیة على مكیفات الھواء

والسیارات، وھي مھد ومنطلق صناعة األفالم.

لھذا.. في المرة المقبلة، حین تجلس في صالة السینما لتشاھد فیلًما عن شرطي متمرد یحاول
كبح لجام موجة من أعمال الجریمة، فتذكر أن كل شيء من حولك وأمامك موجود ألن میدغلي
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تصور في یوم من األیام أن استخدام بعض المواد الكیمیائیة لن یضر أحدًا، وأنھا ستوفر علیھ ثالثة
سنتات في الغالون الواحد.

 

ستة علماء قتلھم العلم

 

جیسي ولیام الزیر

أثبت جیسي ولیام الزیر بما ال یدع مجاًال للشك بأن الحمى الصفراء مرض
وبائي ینقلھ البعوض، وذلك بأن سمح لبعوضة حاملة للمرض بقرصھ، فمات

متأثًرا بالمرض ومثبتًا نظریتھ بموتھ.

فرانز ریشلت

وھو خیاط فرنسي ھنغاري حاول في عام 1912 تجربة مظلة الھبوط التي
صنعھا بنفسھ بالقفز عن برج إیفل. لكنھ القى حتفھ بدًال من مالقاة النجاح.

دانییل السید كاریون غراسیا

وھو طالب طّب من البیرو صمم على البحث في مرض كاریون، لم یعرفھ
الناس في ذلك الوقت باسم كاریون بالطبع، بل أصبح اسمھ ھكذا بعد أن حقن
الطالب نفسھ بحقنة تحتوي على دم من مریض مصاب، فأصیب بالعدوى

ومات.

إدون كاتسكي

وھو طبیب رغب في عام 1936 في معرفة سبب التأثیرات السلبیة للكوكایین،
باعتبار أن مادة الكوكایین كانت تستعمل في ذلك الوقت في المستشفیات على
أنھا مادة مخدرة. حقن كاتسكي نفسھ بكمیة كبیرة من الكوكایین وأمضى لیلتھ

في كتابة مالحظات على جدران مكتبھ ومخربًشا أشیاء ال مثیل لھا، ثم مات.

كارل ولیام سخیل
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وھو عالم سویدي عبقري اكتشف العدید من العناصر، بما فیھ عنصر
األوكسجین والباریوم والكلورین، لكنھ كان معتادًا على اختبار كل مادة یكتشفھا
بنفسھ، فمات عام 1786 بسبب تعرضھ للرصاص وحمض الھیدروفلوریك

والزرنیخ

كلیمنت فالندیغام

وھو محام أسّس لما عرف فیما بعد بعلم الطب الجنائي، حین كان یدافع عن
مجرم متھم بالقتل، وأثبت للقاضي بأن الضحیة أطلق النار على نفسھ خطأ،
وذلك بأن مثل الواقعة بنفسھ كما یراھا، فأطلق النار على نفسھ على سبیل الخطأ

ومات وأطلق القاضي سراح المتھم لثبوت نظریة المحامي المتوفى.
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 10
موجز تاریخ قصر النظر

 

لنعترف جمیعًا أن العالم المعاصر مكان مربك. فنحن نعیش في زمن تتسارع فیھ التطورات
التكنولوجیة وتتوالى جنبًا إلى جنب مع التطورات االجتماعیة بسرعة مذھلة، وغالبًا ما نشھد
تغییرات درامیة في الحیاة التي نحیاھا خالل جیل واحد أو أقل من ذلك، وربما خالل عقد واحد من
الزمن، وفي بعض األحیان، حصلت التغییرات المھولة خالل عام واحد. كل شيء حولنا یبدو جدیدًا،
ومع ذلك.. وفي نفس الوقت، یصعب علینا الھروب من إحساسنا بأننا نعید ارتكاب األخطاء التي
ارتكبھا من سبقونا، وبمعدل متسارع. ونفشل في بعض األحیان في توقع فشل اختراعاتنا والتسبب

بأخطاء ال تُمحى وال یمكننا التغلب على مضاعفاتھا.

كما قلت في الفصل األول، لم نكن یوًما بارعین في التنبؤ بما سیأتي والتخطیط لھ بوعي،
كما لم یساعدنا معدل التغییر المتسارع في عالم التطورات التكنولوجیة في التغلب على ھذه المشكلة.
فنحن ننسى جمیع حواسنا وملكاتنا العقلیة حین یحیط بنا كل ما ھو المع ومدھش، وحینما تنھمر
علینا المعلومات من كل حدب وصوب فال غرو أننا نعاني من صعوبة في ھضم جمیع تلك
المعلومات، فنتراجع خطوات إلى الوراء وننتقي من كل ما نتلقاه من العالم المحیط النتف التي تدعم
وجھات نظرنا المتحیّزة ألنھا أسھل ما یمكن على أدمغتنا فعلھ. كیف ألحدنا الیوم أن یتأكد من

وقوعنا ضحایا لتأثیر دننینغ - كروغر من عدمھ إذا كنّا مطالبین بتعلم أشیاء جدیدة على الدوام؟

نحن نعیش في عالم من االستھالل.. ھناك شخص أو شيء یفعل ألول مرة كل یوم.. كل یوم
ھناك ما نسمع عنھ ألول مرة أو نجربھ ألول مرة، ومعظم ھذه األشیاء كانت بعیدة عن أذھاننا
وتصوراتنا للمستقبل، ولربما تجاھلنا في سبق الناس الذین تنبأوا بما یجري الیوم. ولسوء الحظ، لیس

كل ما نختبره ألول مرة في ھذه األیام جیدًا لنا.. ال بد لنا من سؤال ماري وارد عن ذلك.
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كانت ماري وارد شخصیة تقدمیة في كل شيء، فقد ُولدت لعائلة أرستقراطیة في ریف
مقاطعة أوفالي في أیرلندا عام 1827، لكن عائلتھا لم تكن أي عائلة، فقد كانت محاطة بالعلماء من
طفولتھا، سواء من األقارب أو الزوار، وكانت محظوظة برعایة عائلتھا لشغفھا بالعلم، إذ اشترى
لھا والداھا میكروسكوبًا من أفضل ما كان متوفًرا في البالد في ذلك الوقت. وكان وقتًا عظیًما، لیس
ألنھا كانت شغوفة بالعلم فقط، بل ألنھا كانت ترسم كل ما تراه أمامھا على المیكروسكوب. كما
رسمت التلسكوب العمالق الذي بناه ابن عمھا ویلیام بارسون، عضو الجمعیة العلمیة الملكیة، والذي

بلغ طولھ اثنان وسبعون إنًشا، والذي بقي أكبر تلسكوب في العالم حتى عام 1917.

تواصلت ماري مع العدید من العلماء مع دخولھا في مرحلة الشباب، ودفع ذلك العدید منھم
ألن یطلبوا منھا تنفیذ الرسومات التوضیحیة في كتبھم. وفي عام 1857 قررت ماري طبع كتاب
خاص بھا بعد خیبة أملھا بالكتب العلمیة التي كانت تصور المیكروبات في ذلك الوقت. وخوفًا من
نفور الناشرین منھا ألنھا امرأة - وھذا خوف مبرر بالطبع - طبعت بنفسھا 250 نسخة من كتابھا.
نفقت الطبعة من المكتبات بسرعة البرق ولفت الكتاب نظر أحد الناشرین وقرر أن یتجاھل حقیقة
أنھا امرأة بسبب رسوماتھا الرائعة والطریقة الجمیلة التي كانت تكتب بھا. طبع لھا ھذا الناشر أول
كتاب رسمي لھا تحت اسم «عالم العجائب كما یكشفھ لنا المیكروسكوب» وانتشر في المكتبات
بشكل ال یُضاھى، وأعید طبعھ ثماني مرات خالل عشر سنوات، مما جعلھ أحد أھم الكتب المنشورة

في ذلك المجال وأشبھ بما ندعوه الیوم بقسم الكتب العلمیة الشائعة البسیطة.
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صفحة من كتاب ماري وارد 1859

 

لم یكن ذلك آخر كتاب لھا، فقد ألفت كتابین آخرین وأرفقت بكل نسخة من كتابھا الجدید
میكروسكوبًا صغیًرا لیتفحص الناس ما تنصحھم بھ، وعرضت ذلك في معرض القصر الكریستالي
عام 1862، كما قامت بتنفیذ عدد ال یُحصى من الرسوم للعلماء ونشرت عددًا ال حصر لھ من
المقاالت في الدوریات العلمیة، مما أھلھا لتصبح واحدة من ثالث نساء فقط ممن سمح لھن بتلقي
نشرة الجمعیة الفلكیة الملكیة البریدیة، كانت المرأة الثانیة على تلك الالئحة ھي الملكة فیكتوریا. لم
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تحصل وارد على درجة علمیة رغم كل ذلك ألن العصر لم یكن یسمح للنساء بالحصول على
درجات جامعیة.

كل ما رویتھ حتى اآلن عن ماري وارد كان مجرد تمھید، فقد كانت امرأة موھوبة ذات
سیرة حیاة ملفتة، لكنني ال أذكرھا ھنا لذلك، بل أذكرھا بسبب ما حدث في مینة بارسونتاون یوم 31
آب من عام 1869. في ذلك الیوم، كانت مع زوجھا الكابتن ھنري وارد في عربة ذات محرك

بخاري، ومن صناعة منزلیة، وقد صنعتھا بنفسھا مع أوالد ابن عمھا ویلیام بارسون.

كان استعمال عربات بخاریة في ذلك الوقت أمًرا خارًجا عن المألوف، وكان عالمة دالة بال
شك على الزمن الذي سیأتي. كانت العربة البخاریة قد اخترعت قبل قرن من ذلك في فرنسا، لكنھا
كانت ما تزال بعیدة كل البعد عما ندعوه الیوم بالسیارة، وكانت الحكومة البریطانیة قد شرعت
بعًضا من القوانین قبل عدة أعوام، وبالتحدید في عام 1865 لتنظیم سیرھا في الشوارع رغم ندرتھا
وكونھا تحت التجریب. ومن بین بالیین وبالیین البشر الذین ولدوا على ھذا الكوكب، كانت وارد

واحدة من األوائل الذین ركبوا السیارات.

تقول السجالت أن العربة البخاریة تھادت في شارع السوق في بارسونزتاون بسرعة ثالثة
أمیال ونصف في الساعة، وانعطفت عند زاویة شارع كامبرالند إلى جانب الكنیسة. ربما كانت
الحادثة برمتھا ضربًا من ضروب القدر، وربما كان الشارع غیر ممھد بما فیھ الكفایة، ربما لم یكن
مناسبًا سوى لألحصنة والعربات، ربما لم یفكر مھندسو الطرقات في ذلك الوقت بمن یمكن لھم
االنعطاف بتلك السرعة وبتلك الحدة، ألن انعطاف األحصنة والعربات مختلف كلیًا عن انعطاف
السیارات، كما أن األخطار المحتملة مختلفة للغایة. ربما كانت ماري سعیدة بتجربة عربتھا البخاریة
ال أكثر، ومتشوقة لمعرفة ما ستؤول إلیھ أمور العربة في المستقبل، فاتكأت قلیًال إلى الخارج لترى

الطریق تحت العربة، لتشاھد السرعة بأم عینیھا.

مھما كان السبب، وفیما انعطفت العربة، اختل توازنھا وارتفع أحد جانبیھا فوقعت ماري
أرًضا وداستھا عجالت العربة الخلفیة. فصلت رقبتھا عن جسدھا بلحظة وماتت بلمح البصر.

ماري وارد ھي أول ضحیة لحوادث السیارات في التاریخ. كانت رائدة بطرق شتى، لكن
المرء ال یختار األمور التي یتقدم بھا على اآلخرین في معظم األحیان. والیوم، یموت ما یصل إلى
ملیون وثالثمائة ألف شخص سنویًا في حوادث السیارات، وما یزال المستقبل یحمل إلینا أشیاء

ویوصلھا لنا بأسرع مما كنا نتصور، وما ننفك نحاول التنبؤ بما سیحملھ إلینا، ولكن ھیھات.
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أكدت صحیفة كوارترلي عام 1825 لقرائھا أن القطارات اختراع غیر ذي فائدة ولن یكون
لھ مكان في المستقبل، وسألت على لسان محررھا: «ما الذي قد یكون أكثر سخفًا وعبثیة من مركبة

تسیر بضعف سرعة العربة التي تجّرھا الجیاد؟».

بعد سنوات قلیلة، وفي عام 1830 بالتحدید، قام ویلیام ھسكیسون، عضو البرلمان البریطاني
ووزیر الدولة السابق بحضور حفل افتتاح شركة قطارات مانشستر ولیفربول. وركب بنفسھ قطاًرا
من لیفربول إلى مانشستر برفقة دوق ولینغتون وعدد ال یحصى من الشخصیات البارزة. توقفوا في
منتصف الطریق لتبرید المحرك بالماء، وطلب من الركاب عدم مغادرة المقصورات، لكنھم لم
یتقیدوا بذلك. وخرج ھسكیسون من مقصورتھ لمصافحة دوق ویلنغتون فرًحا بذلك اإلنجاز. وقف
ھسكیسون على الخط الحدیدي المجاور غیر عارف بما یمكن أن یسبب لھ ھذا من أخطار، وخالل
لحظات، سمع صفارة إنذار تنبئ باقتراب قطار من الجھة المعاكسة، فأصیب باالرتباك نظًرا لعدم
خبرتھ بخطوط الحدید وعدم اعتیاد الناس على السرعة التي تتحرك بھا القطارات، فلم یدري أین
یذھب بنفسھ، وربما فكر بأن القطار القادم سیتوقف احتراًما لھ كما یحدث في ذلك الزمن حین تقترب
منھ عربة ما، وبدًال من أن یتجھ إلى بقیة الركاب الواقفین بعیدًا عن السكة، خطر لھ أن یتسلق
المقصورة التي یجلس فیھا صدیقھ، ففتح الباب إلى الخارج ووضعھ في وجھ الصاروخ القادم من
الجھة المعاكسة. ولھذا یذكر اسم ویلیام ھسكیسون على أنھ من أوائل الناس الذین قتلتھم القطارات

في التاریخ.

قال «ألفرید نوبل» عن اختراعھ للدینامیت في عام 1871: «ربما ستجد مصانعي حًال
للحروب قبل مجلس النواب. ستقوم الحكومات بسحب قواتھا من میادین القتال بال شك في الیوم الذي

یھدد فیھ الطرفان المتصارعان بعضھما بأصابع الدینامیت القادرة على محو الطرف اآلخر».

انھارت األسواق المالیة حول العالم في عام 1873 حین انفجرت فقاعة التكھنات واستمرت
فترة الكساد االقتصادي تلك لسنوات طویلة.

وبعد مرور سنوات على ذلك، وفي عام 1877 بالتحدید، كتب ریتشارد غاتلنغ مخترع
المسدس الحدیث إلى صدیقھ آمًال في أن یفتتح اختراعھ حقبة جدیدة في عالم الحروب اإلنسانیة. قال
في رسالتھ أنھ كان یتأثر بشدة عندما كان یشاھد القوات وھي في طریقھا إلى الجبھات بشكل یومي،
وعودة الجرحى والقتلى بأعداد ال تحصى قائًال: «خطر لي أن أخترع آلة صغیرة، مسدًسا یدویًا
فردیًا یَُمّكُن حاملھ من تأدیة عمل مائة جندي لسرعتھ وخفة وزنھ، مما یقلل حاجة الحكومات ألعداد
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كبیرة من المجندین، ویقلل من تعرض أعداد كبیرة من البشر للمعارك ویخفف من حدة اآلثار
الناتجة عن ذلك».

كما رفض كارل أورتن في عام 1877 عرض ألكسندر غراھام بل، شراء حقوق اختراع
الھاتف قائًال: «ما الفائدة التي یمكن لشركتي أن تجنیھا من لعبة كھذه؟».

وفي مجال آخر، احتاجت مجموعة من المبشرین المسیحیین في شیكاغو عام 1888 إلى
المال، وتوصلوا إلى فكرة طلب سنت واحد من ألف وخمسمائة شخص یعرفون عناوینھم، لكنھم
فكروا في أن یطلبوا من ھؤالء توجیھ الرسالة نفسھا لثالثة أصدقاء آخرین نیابة عنھم، فجمعوا ستة
آالف دوالر، ولم یعرفوا أنھم اخترعوا في ذلك الوقت ما بات یعرف الیوم بالرسالة الجماعیة المعاد

توجیھھا، كما نفعل جمیعًا الیوم على أجھزتنا.

في عام 1897، تنبأ العالم البریطاني المرموق اللورد كالفن أن الرادیو ال مستقبل لھ. كما
مدحت جریدة نیویورك تایمز اختراع حیرام ماكسیم عام 1897 للمسدس األوتوماتیكي وقالت أنھ
االختراع الذي سیمنع وقوع الحروب وسّمت اختراعھ «صانع السالم والحافظ من شرور. وقالت
حرفیًا: «بسبب تأثیره المدمر، ستفكر الحكومات واألمم ألف مرة قبل شّن أي حرب وقبل التفكیر

بخطط الغزو».

كما أّكد اللورد كالفن المرموق المذكور آنفًا في عام 1902 في مقابلة صحفیة أن عبور
المحیط األطلسي بالطائرة أمر مستحیل تماًما قائًال: «لن یتمكن أي منطاد أو طائرة مھما بلغ حجمھا
أو قوتھا من عبور المحیط.» وبعد سنة ونصف، قام األخوان رایت برحلتھما األولى بالطائرة التي
صنعاھا معًا. وقال أوفیل رایت في رسالة لصدیق في عام 1917 مسترجعًا تلك األحداث: «عندما
بنینا تلك الطائرة، أنا وأخي، وحلقنا ألول مرة بآلة قادرة على حمل إنسان، فكرنا بأن اختراعنا
سیجعل الحروب أمًرا مستحیًال في المستقبل، ومما أكد لنا تصوراتنا ھو أن الجمعیة الفرنسیة للسالم
قلدتنا میدالیاتھا الختراعنا ھذا، ألن الجمیع تصوروا بأن الحكومات كانت ستصاب بالخوف من

الطائرات، ولن تشن الحروب بسببھا.

رافق المالزم توماس سیلفریدج أورفیل رایت عام 1908 في رحلة بالطائرة لعرض ما ھي
قادرة على فعلھ، فتعطلت الطائرة بھما فوق فرجینیا ومات الضیف سیلفریدج، أما رایت فنجا من

التحطم، وكان سیلفریدج أول شخص یموت بحادث تحطم طائرة في التاریخ.
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وتنبأ ماركوني مخترع الرادیو في عام 1912 أن: «إن بدء عصر االتصاالت الالسلكیة
سیمنع حدوث الحرب، وسیجعلھا من المستحیالت في المستقبل، ألنھا ستكون سخیفة جدًا». وفي

عام 1914، دخلت كل تلك األمم في حرب كبرى ندعوھا الیوم بالحرب العالمیة األولى.

أما عالم االقتصاد المرموق في جامعة ییل، إرفن فیشر، فتنبأ في السادس عشر من أكتوبر
عام 1929 بأن األسھم المالیة وصلت إلى حدھا األعلى وأنھا لن تتجاوز ذلك الحد مجددًا في
المستقبل، أبدًا!، وبعد ثماني أیام فقط، انھارت األسواق المالیة في العالم حین انفجرت فقاعة الدین
السھل بعد سلسلة من التكھنات بمواعید سدادھا، واستمر الكساد لسنوات طویلة بعد ذلك. وكنتیجة
لھذا، اتجھ الناخبون في االنتخابات التالیة في الدول الدیمقراطیة النتخاب السیاسیین الشعوبیین

واالستبدادیین.

وقد قال ألبرت آینشتاین في عام 1932 أن: «ال وجود لدلیل ضعیف واحد على قدرتنا على
تحصیل الطاقة النوویة».

وبعد ست سنوات فقط، وفي عام 1938، عاد رئیس الوزراء البریطاني نیفیل تشامبرلین
إلى منزلھ حامًال ألوراق الصفقة التي عقدھا ووقعھا مع أدولف ھتلر وقال: «أعتقد أنننا توصلنا لما
سیفرض السالم األبدي.» قبل أن یرقد في فراشھ وینام قریر العین. بعد عام واحد فقط، في عام

1939، اندلعت الحرب العالمیة الثانیة.
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نیفیل ملوًحا بورقة اتفاقیة میونخ التي حملت توقیعھ وتوقیع 
ھتلر عام 1938

 

وكتب روبرت أوبنھایمر عام 1945، وھو الرجل الذي قاد مجموعة العلماء لصناعة القنبلة
النوویة في مختبرات الس أالموس: «إذا لم یقنع ھذا االختراع البشر بوضع حد للحروب، فلن

یقنعھم أي اختراع آخر».

لكن ما جرى في التاریخ كان معاكًسا ألملھ ھذا، كما عاكست أحداث التاریخ جمیع تنبؤات
من سبقوه، من نوبل إلى غاتلنغ وماكسیم ورایت، فما زالت الحروب تلتھم عالمنا، ومع أننا لم نقع

ضحایا لحرب نوویة بعد، إال أننا ما نفتأ نتمنى أن یصّح توقع أوبنھایمر.
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اختبار نووي في نیفادا عام 1951

 

لقد تنبأ المصمم المرموق ریتشارد باكمنستر فولر عام 1966 أن السیاسة ستلقى حتفھا قبل
دخول األلفیة الجدیدة، وأن السیاسیین سیختفون من العالم بحلول عام 2000.

أما علماء الفضاء الروس جورجي دوبرفولسكي وفیكتور باتسییف وفالدیسالف فولكوف فقد
كانوا أول الناس الذین ماتوا في الفضاء، بعد تحطم مركبة سویوز بھم في طریق عودتھم من محطة

الفضاء الدولیة عام 1971.

أما كین أولسون، مدیر شركة المعدات الرقمیة، فقد صرح عام 1977 أن عالم الحاسوب
سیقتصر دوًما على الجھات المختصة وأن استخدامھ لن یكون شعبیًا واسع النطاق مھما جرى،
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قائًال: «ال وجود لسبب واحد یدفع الفرد العادي القتناء حاسوب في منزلھ.» وفي عام 1978، أي
بعد عام واحد من ذلك، قام غاري ثیرك موظف التسویق في الشركة ذاتھا بإرسال رسالة تحتوي
على نصیحة شخصیة منھ بشراء منتجات شركتھ إلى 400 شخص من مستخدمي شبكة أربانت،
وھي أحد أوائل الشبكات البسیطة التي تحولت فیما بعد في مجموعھا إلى اإلنترنت كما نعرفھا الیوم،
ولم یعرف أنھ أرسل أول رسالة دعائیة في التاریخ، مما جعلھا أول رسالة تدخل تحت بند الرسائل

غیر المرغوب فیھا كما نقول الیوم، لكن رسالتھ ھذه أدت إلى مبیعات بمالیین الدوالرات لشركتھ.

وفي عام 1979، كان روبرت ویلیامز العامل في مصنع فورد للسیارات في مشیغان أول
إنسان یموت بسبب إنسان آلي.

وقد كتب المعلق االقتصادي الري كودلو في شھر دیسمبر عام 2007 في جریدة ناشیونال
ریفیو التالي: «احتمال وقوع فترة كساد جدیدة بعید جدًا، والمتشائمون على خطأ بالتأكید، ألنھ لن
یحصل أبدًا، فكل أصناف التجارة مزدھرة بعد ست سنوات متتالیة من الربح المتواصل.، نعم.. نحن

نعیش في حقبة من الرخاء».

لكن اقتصاد الوالیات المتحدة دخل في حقبة من الكساد بعد أیام قلیلة من ذلك، في نفس
الشھر ونفس العام من ذلك التعلیق، وللمعلومات فقط، في الوقت الذي أكتب فیھ ھذا الكتاب فإن
الري كودلو یشغل منصب مدیر المجلس االقتصادي العالمي في الوالیات المتحدة. انھارت األسواق
المالیة بسبب الدیون الھائلة عام 2008 واستمرت حالة الكساد أعواًما واتجھ الناخبون بعد تلك الفترة
النتخاب أكثر المرشحین شعوبیة واستبدادًا كما ھي عادة الشعوب حین تضربھم صواعق الضیق

المادي.

وفي عام 2016، توفي صبي في الثانیة عشرة من عمره وأسعف أكثر من عشرین شخًصا
من قبیلتھ في مراعي سیبیریا بسبب انتشار فیروس األنتراكس ھناك، بعد اختفاء ذلك الوباء من
المنطقة ألكثر من خمسة وأربعین عاًما، وقد انتشر المرض ھذه المرة بعد ارتفاع درجات الحرارة
بشكل غیر مسبوق، وتجاوزھا لحاجز الخمس وعشرین درجة. لقد أذابت موجة الحر تلك طبقة
الجلید القدیمة التي كانت تغلف مجاھل سیبیریا، وكشفت طبقات قدیمة من الثلوج وأذابتھا بعد أن
كانت مجمدة ھناك منذ عشرات السنین، كانت تلك الطبقات القدیمة تحتوي على جثث حیوانات الرنة

المیتة قبل عقود، والتي ماتت بمرض األنتراكس في عام 1941 بالتحدید.
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یمكن للجلید أن یحفظ جسیمات المرض على قید الحیاة، لكنھا ال تبقى في حالة نشطة، بل
تدخل في حالة السبات، وقد تبقى كذلك لسنوات وعقود أو حتى قرون.. وربما اكثر. لقد صمد
المرض تحت طبقات الجلید طوال كل تلك السنین، بقي ھناك بانتظار فرصتھ، بعد أن رأى النور
آخر مرة حین كان الشتاء الروسي الممیت یكسر جیش ھتلر حین حاول غزو روسیا. وقد حدث ذلك
بالفعل في عام 2016 حین ارتفعت درجات الحرارة إلى أعلى درجة مثبتة عالمیًا على مدار السنین.

وقد أصاب المرض أكثر من ألفي حیوان رنّة قبل أن ینتقل صدفة إلى البشر.

یمكننا القول أن الناس غیر قادرین على التكھن بالكوارث، ولكن.. وقبل عامین فقط من تلك
الحادثة، تنبأ عالمان بحدوث أمور مشابھة إذا بقي االحتباس الحراري وذوبان الثلوج على حالھ، أي
إذا تابع التغییر المناخي انحداره نحو الكارثة، وقاال إن المناطق المتجمدة ستتراجع مما سیطلق إلى
المیاه والھواء میكروبات وجراثیم وفیروسات كانت ھاجعة من عصور قدیمة. وأن ذلك سیحدث
حتًما إذا ما تابعت درجات الحرارة ارتفاعھا وأن ذلك سیعیدنا إلى ما قبل عھد توماس میدغلي
واكتشافاتھ الكیمیائیة، وإلى ما قبل أحالم ولیام باترسون بإمبراطوریة جدیدة، وربما إلى ما قبل
عصر الكتابة، لنتلقف جمیع آثار الثورة الصناعیة ونغرق بسببھا. لن نعرف عدد الناس الذین
سیقتلھم االحتباس الحراري والتغییر المناخي في القرن المقبل، ولن نعرف الطریقة التي سیؤثر بھا
على مجتمعنا وشكلھ، لكننا نعرف حتًما أن أحد أوائل ضحایاه ماتوا بسبب ذویان الثلوج، بسبب
سلسلة من قراراتنا التجاریة وتبعاتھا، بسبب استدعائنا للفیروس من عالم الموت بغبائنا وانعدام بعد

نظرنا، ولن یكون ذلك الصبي الضحیة األخیرة بالطبع.

بعد أقل من قرن بقلیل على وفاة ماري وارد في حادث السیارة المشھود ذاك، وفي السابع
من مایو عام 2016، قام رجل یدعى جوشوا براون بقیادة سیارتھ على طریق مجاور لویلیستون في
فلوریدا بسیارتھ من نوع تسال ذات المودیل S، وكان یقودھا عن طریق السائق األوتوماتیكي.
استنتجت التحقیقات أنھ وضع یده على المقود لمدة خمس وعشرین ثانیة بعد سبعة وثالثین دقیقة من
االعتماد على السائق األوتوماتیكي، وأنھ كان یعتمد على برنامج القیادة اآللي للتحكم بالسیارة بقیة
الطریق. بعد قلیل.. اندفعت شاحنة إلى الطریق من مكان ال یسمح لھا بذلك.. لم یشاھد براون

الشاحنة كما لم تلحظھا أجھزة التحكم في السیارة، فمات الرجل في الحادث.

إن جوشوا براون ھذا ھو أول إنسان قتلتھ أنظمة قیادة السیارة اآللیة في التاریخ، ولن یكون
األخیر.
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أھًال بكم في عالم المستقبل.
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الخاتمة 
تدمیر المستقبل

 

في شھر أبریل عام 2018، أعلنت صفقة إعادة افتتاح منجم فحم قدیم في أسترالیا. وكان ھذا
خبًرا غیر عادي للعدید من األسباب، مع محاولة العالم أجمع االبتعاد بخیارات وقوده عن الوقود
األحفوري، لھذا بدا الخبر غریبًا جدًا، لكن أغرب ما في الخبر كان السبب الذي دفعھم لشرائھ
وإعادة افتتاحھ.. كان أصحابھ الجدد یبحثون عن طریقة رخیصة لتولید الطاقة لشركة عملة

إلكترونیة.

عملة البیتكوین ھي أكثر العمالت شھرة ما بین جمیع العمالت اإللكترونیة الموجودة الیوم،
لكن النظام البیئي الجدید والمتوسع لألشیاء الغریبة كالشركات التي تفتتح شركات جدیدة بمعدل
ناري یثیر العجب، في أمل حصد األموال الكثیرة من بیع األموال الرقمیة. وھذه األموال الرقمیة
لیست مدفونة بالمعنى الحرفي للكلمة، وال یجري استخراجھا من األرض والتنقیب علیھا (باعتبار
أن كلمة التنقیب عن العمالت اإللكترونیة ھي الكلمة الرائجة في اإلنكلیزیة) كما ینقب الناس عن
الذھب، بل ھي مجرد نتفات من الشیفرة اإللكترونیة، أغلبھا مبني على سلسلة من المعلومات
التكنولوجیة، حیث ال تمثل كل عملة افتراضیة منھا شیئًا ملموًسا ذا قیمة رمزیة فقط، بل وسجًال
لتاریخ التداول الخاص بھا. كان العقل اإللكتروني بحاجة لخلق تلك العملة، ذلك الشيء.. ولتداول
سجالت تداولھا وھذا أمر مذھل بحق، لكنھ یحتاج لكمیات مھولة من الطاقة الكھربائیة، إنھ یمتصھا
بمعدل جنوني، وذلك لتشغیل مراكز المعلومات الخاصة بالتنقیب عن العمالت اإللكترونیة المتوسعة

یوًما بعد یوم، ولتبرید تلك المعالجات من شدة الحرارة المتولدة عن عملھا المتواصل.

لیس للعمالت اإللكترونیة أي قیمة خاصة بھا، وال تملك أي منھا سلطة مركزیة لتنظیم دفقھا
إلى السوق، والعامل الوحید الذي قد یحد من تدفقھا ھو كلفة الحسابات الالزمة لخلقھا وتداولھا. لكن
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إیمان بعض الناس بأنھا عملة المستقبل ھو ما دفع أسعارھا لالرتفاع، ألن جمیع المختصین أكدوا
أنھا تساوي شیئًا ما في عالمنا المادي. وھكذا.. اكتسبت العمالت اإللكترونیة قیمة تعتمد كلیًا على
مزاج السوق. وأنا أرى أنھ جنون جماعي اقتصادي كالسیكي، فقاعة مالیة جدیدة، ستكبر وتكبر ثم
ستنفجر مخلفة حقبة كساد جدید، مع انضمام جمیع الناس لذلك الجنون خوفًا من العواقب المستحیلة

وانتقاد اآلخرین لعدم مجاراتھ للزمن.

ولكن.. مثل أي جنون جماعي آخر، لھا تأثیرات جانبیة حقیقیة. إذ لم تفتتح أسترالیا وحدھا
معاملھا القدیمة، بل ھا نحن نرى مناجم الذھب القدیمة في الغرب األمریكي والتي طال زمن إغالقھا
تعود للحیاة من جدید، بعد 170 عاًما من اندفاع الناس إلى فیافي الغرب األمریكي في ما عرف
وقتھا بحمى الذھب، طامعین بالثروات التي سمعوا أن غیرھم حصلھا في لیلة وضحاھا.. وھا نحن
الیوم نشھد حمى ذھب جدیدة طامعة في الحصول على طاقة كھربائیة رخیصة مع سكن رخیص
وأماكن للبناء. إن شركات العمالت اإللكترونیة تستثمر الیوم مئات المالیین من الدوالرات إلنشاء
مناجم إلنتاج الطاقة الرخیصة في بلدات الریف الصغیرة والمغمورة في مونتانا ونیفادا وواشنطن.
وقد أبلغ سكان إحدى البلدات أن ھذه المعالجات العمالقة تمنعھم من النوم على مدار الساعة بسبب
ھمیمھا الذي ال ینقطع، وأنھا تؤثر على صحتھم وتدفع الحیوانات البریة لالبتعاد عن المنطقة وھجرة

مساكنھا األصلیة.

مع نھایة عام 2018، تنبأ أحد التقدیرات أن التنقیب عن العمالت اإللكترونیة وحده سیستھلك
طاقة مساویة للطاقة التي تستھلكھا النمسا بكاملھا.

لقد كتبت ھذا الكتاب ألحكي عن األخطاء التي ارتكبناھا في الماضي، ولكن، ماذا عن
األخطاء التي نرتكبھا الیوم؟ وماذا عن األخطاء التي سنرتكبھا في المستقبل القریب؟ كیف ستبدو

أخطاء المستقبل وكیف ستؤثر علیھ؟

لقد الحظت أن التنبؤ بما ستؤول إلیھ األمور في المستقبل ھي إحدى الطرق التي تدفع
المؤرخین العتباري أحمق بجدارة. وربما سیرتكب البشر في العقود والقرون المقبلة سلسلة من
األخطاء األصیلة والمبتكرة كلیًا، وربما وجدنا طرقًا لمنع ارتكاب األخطاء في المستقبل، ولكني
أعتقد أننا سنتابع الوقوع في األخطاء ما حیینا وربما سنرتكب نفس األخطاء التي ارتكبناھا في

الماضي.

دعونا نبدأ بما أعتقد أنھ سیجري.
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من بین جمیع المواد التي رمیناھا وخلفناھا في الطبیعة بناء على افتراضنا بأن كل شيء
سیجري على ما یرام، أعتقد أن ثاني أوكسید الكربون الذي تنفثھ معاملنا منذ بدء الثورة الصناعیة

ھو العامل الذي سیدمر كل ما نبنیھ الیوم.

إن التغییر المناخي الذي سببھ اإلنسان حقیقة علمیة مثبتة ال تحتاج للبرھان، وتأثیره الضار
على المجتمعات والعوامل الحضاریة خارج عن النقاش، وقد تجاوزنا نقطة العودة بأشواط، إنھا
لیست مشكلة البولیوتر وال اإلشعاع الخرافي حیث یصاب العلماء بحرج بعد فترة من الزمن حین
یكتشف زیف األمر، ومع ذلك، ما زال ھناك العدید من الناس الذین یشككون في األمر ألسباب

اقتصادیة أو سیاسیة أو عناد بحت ال یعتمد على أساس علمي.

لھذا.. نصّم آذاننا كي ال نسمع الحقیقة، فیما یجدر بنا أن نتراكض حیارى بذعر ال قبل لھ
وكأن بیوتنا تحترق أمام أعیننا. مع العلم أن بیوتنا تحترق بشكل أو بآخر، لكننا ال نرى ذلك بعد. لقد
حلت علینا سبع عشرة سنة من أكثر السنوات حًرا منذ العام 2000. وألول مرة في تاریخنا كلھ،
تجاوز مستوى ثاني أوكسید الكربون في الغالف الجوي حاجز 410 جزيء في الملیون في أبریل
عام 2018، وال بد لي من أن أخبركم بأن آخر مرة كانت مستویات الكربون فیھا في الجو بھذه
الكثافة كانت في العصر البلستوسیني الحار، قبل ثالثة مالیین عام ونیّف، في نفس الوقت الذي
وقعت فیھ لوسي عن الشجرة. ربما فكر الواحد منكم بأن األمر لیس سیئًا كما نصفھ باعتبار أن
المستویات وصلت إلى ھذا االرتفاع من قبل ولم یحصل شيء، لكن الحقیقة أن مستوى میاه البحار

كان أعلى بستین قدًما مما ھو علیھ الیوم.

لكن التغییر المناخي لیس النتیجة الوحیدة لتكاثر ثاني أوكسید الكربون. إن میاه المحیطات
تمتّصھ.. أنباء رائعة ألیس كذلك؟ لكنھا لیست كذلك. إن میاه المحیطات أقرب للبیئة القلویة منھا
للبیئة الحمضیة، لكن امتصاص كل تلك الكمیات من ثاني أوكسید الكربون یجعلھا أكثر حامضیة،
وكلما باتت أكثر حامضیة، ازداد التأثیر على الحیاة البحریة، من أصغر دقائقھا حتى أعظم حیتانھا.

كما أن ارتفاع درجة حرارة المحیطات یزید األمر سوًءا، وإذا رغبنا في ضرب مثال عن
ذلك فعلینا النظر في أمر الحید المرجاني العظیم الذي یعد واحدًا من أعظم العجائب على سطح

األرض، فالحید المرجاني العظیم یتآكل ویتقلص بمعدل متسارع بعد تالحق الكوارث البیئیة علیھ.

أعتقد یا أصحابي أننا دمرنا األمور بالفعل.
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ھذا بعي تماًما عن ما نفعلھ بأنفسنا بال تفكیر، فقد أكد العلماء في مایو عام 2018 أن
انبعاثات كربونات الكلوروفلور تزداد بشكل ملحوظ في الھواء، أي أن أحدھم قد قرر تصنیع الكارثة
الكیمیائیة التي اخترعھا میدغلي، وال بد أن ذلك یجري على األرجح في مكان ما في آسیا. ال بد أن

طبقة األوزون ستستغیث خالل عقد من الزمن. ویا لھ من عمل رائع.

أو خذ مثًال مقاومة مضادات المیكروبات. كانت المضادات الحیویة وغیرھا من األدویة
المضادة للمیكروبات واحدة من أعظم الخطوات إلى األمام في القرن العشرین، حیث أنقذت أعدادًا
ال تُحصى من األرواح. ولكن، مثل سكان جزیرة الفصح الذین قطعوا أشجارھم، لقد استخدمناھا
كثیًرا. في كل مرة تستخدم فیھا مضادًا حیویًا، فإنك تزید من فرص مقاومة أحد ھذه المیكروبات لھ،
ثم تقتل منافسیھ. إنھ تطور متسارع، حیث أن أعمالنا تولد سالالت جدیدة من البعوض الخبیث
المقاوم للمضادات الحیویة التي لدیھا القدرة على إعادة جمیع األمراض القدیمة السیئة إلى الوجود
حتى لو كانت من عصر ما قبل الطوفان. ونتیجة لذلك، فإن العالم یفتقد بسرعة إلى المضادات
الحیویة الفعالة، وجزء من المشكلة ھو أن المضادات الحیویة لیست تجارة مربحة بما یكفي لشركات

األدویة الستثمار موارد كافیة إلنشاء موارد جدیدة.

تشیر التقدیرات إلى أن 700000 شخص یموتون كل عام بسبب أمراض مقاومة
للمیكروبات. أو ربما سنالقي حتفنا ألننا واصلنا االستعانة بالكمبیوترات وخوارزمیاتھا التخاذ
قراراتنا بدًال منا، على أمل أن یجعلھا الحاسوب أفضل وأكثر حكمة، واحتمال رمي اللوم على
الحاسوب حین تفشل الخطط. وكمثال على ذلك، لدینا الخوارزمیات التي تتحكم في السیارات ذاتیة
القیادة. في عالم التجارة مثًال، تقرر الخوارزمیات ما ھي األسھم المراد شراؤھا وبیعھا، واألخبار
التي نراھا على وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بنا. نحن نرید أن نعتقد بأن الخوارزمیات أكثر
عقالنیة من البشر؛ لكنھا ستزید من األخطار في الواقع، ومن المرجح أن تضّخم جمیع التحیزات

واالفتراضات الخاطئة التي نتغذى بھا.

إن القلق من ترك األمور لخوارزمیات الحاسوب لحسم أمورنا واتخاذ القرارات عنا ال
یتوقف ھنا مع تقدم البحوث على الذكاء االصطناعي بھذا المعدل السریع. الخوف ھنا ھو أنھ إذا
نجحنا في إنشاء إنسان آلي أكثر ذكاًء وقدرة من البشر، فقد نكون مخطئین في االعتقاد بأنھ سیكون
في صالحنا. قد یكون قادًرا على التالعب بنا لتحقیق غایاتھ الخاصة، أو قد یرانا كتھدید ویرغب في
تدمیرنا، أو قد یفشل ببساطة في إدراك أن البشر مھمون، وسننتھي إلى أن نكون مجرد علف لھدفھ
المتمثل في إنشاء أكبر عدد ممكن من الدبابیس الورقیة (أو أي مھمة أخرى قمنا بتكلیفھ بھا من
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قبل). قد یبدو احتمال انقراضنا واختفائنا في غیاھب النسیان بعیدًا، لكن یبدو أن ھناك عددًا كبیًرا من
األشخاص األذكیاء الذین یأخذون ھذا االحتمال على محمل الجد.

أو ربما سننفجر أنفسنا في حرب نوویة قبل حدوث أي شيء. وربما لن تكون النھایة مثیرة
إلى تلك الدرجة. ربما سنقود أنفسنا بھدوء نحو مستقبل مجنون من خالل كسلنا. منذ أن مزقنا
روابطنا بأمنا األرض ودخلنا عصر الفضاء، كان نھجنا تجاه األشیاء التي ال نحتاج إلیھا في الفضاء
یشبھ إلى حد كبیر نھجنا تجاه كل القمامة األخرى التي نخترعھا: نحن نرمیھا بعیدًا حین نفرغ منھا.
والفضاء كبیر جدًا، فما أھمیة ذلك؟ ھذا ھو المكان الذي تظھر فیھ متالزمة كیسلر. ھذا ما تنبأ بھ
عالم ناسا دونالد كیسلر في عام 1978، ومع ذلك لم یمنعنا ھذا من رمي قمامتنا في الفضاء. المشكلة
ھي أنھ عندما تتخلص من األشیاء في المدار، فإنھا ال تذھب إلى أي مكان. األمر ال یشبھ إلقاء كیس
قمامة من نافذة السیارة، فبقایا القمامة التي رمیناھا في الفضاء تدور حول األرض بنفس السرعة
تقریبًا وعلى نفس مسار المركبة التي أُلقیت منھا. مما یعني أنھا ستصطدم مع أجزاء أخرى من
القمامة والمركبة. المشكلة في ذلك ھي أنھ بسبب سرعة تحرك األجسام الموجودة في المدار، یصبح

التصادم مدمًرا بشكل ال یصدق.

تصادم بسیط واحد مع أصغر قطعة من المواد یمكن أن یكون كارثیًا، وقد یؤدي إلى تدمیر
األقمار الصناعیة أو محطات الفضاء. وتُنتج تلك التصادمات القاتلة اآلالف واآلالف من القطع
اإلضافیة غیر المرغوب فیھا، والتي یمكن أن تسبب المزید من التصادمات. ھذا ما تنبأ بھ دونالد
كیسلر: في النھایة سوف یصبح الفضاء مزدحًما للغایة بحیث تصل ھذه العملیة إلى نقطة تحول،
حیث یخلق كل تصادم المزید والمزید من التصادمات، حتى تحیط كوكبنا سحابة قمامة عالیة
السرعة. نتیجة ذلك: تصبح األقمار الصناعیة عدیمة الفائدة، ویصبح االنطالق في الفضاء خطًرا
ممیتًا. یمكن لھذا أن یدفعنا لالھتمام بكوكب األرض. في بعض النواحي، یبدو األمر وكأنھ سیكون
نھایة شعریة غریبة لھذه الرحلة التي بدأتھا لوسي منذ مالیین السنین. كل ھذا االستكشاف، كل ھذا
التقدم، كل تلك األحالم واألفكار الكبرى تصل إلى نھایتھا: أبناء لوسي البشر محاصرون على

كوكبھم داخل سجن صنعوه من القمامة الخاصة بھم.

بغض النظر عما یخبئھ مستقبلنا، أیًا كانت التغییرات المحیرة التي تحدث في العام المقبل
والعقد القادم والقرن التالي، فمن المحتمل أننا سنواصل القیام باألمور نفسھا. سنلوم اآلخرین على
مشاكلنا، ونبني عوالم خیالیة مفصلة حتى ال نضطر للتفكیر في خطایانا. سوف ننتخب السیاسیین



الشعوبیین في أعقاب األزمات االقتصادیة. وسوف نتصارع من أجل المال. وسنخضع للتفكیر
الجماعي والھوس والتحیز. وسنطمئن أنفسنا بأن خططنا جیدة جدًا وال یمكن لھا أن تفشل.

أو... ربما لن نفعل؟ ربما تكون ھذه ھي اللحظة التي نتغیر فیھا، ونبدأ في التعلم من تاریخنا.
ربما یكون كل ھذا مجرد تشاؤم، وبغض النظر عن مدى ما قد یبدو علیھ العالم من الغباء واالكتئاب
في بعض األحیان، في الواقع، قد نتحول لنصبح أكثر إنسانیة وأكثر استنارة، وقد نكون محظوظین

بما فیھ الكفایة للعیش في فجر عصر جدید من الحكمة. ربما نملك حقا القدرة على أن نكون أفضل.

ربما سنتسلق شجرة في یوم من األیام دون أن نسقط.

 بحجم خفیف جدا على مكتبة جدید بدف
یمكنكم تحمیل المزید من الكتب الرائعة والحصریة
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